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A R T I K E L :  G E S C H I E D E N I S

Klimaat-gedreven conflict  
in de Ierse annalen

LUCAS HELDER

K limaatverandering leidt tot gewapend 
conflict.’ Dit beweren enkele wetenschap-
pers die een structureel (tijdloos en niet 

plaatsgebonden) causaal verband tussen extreme 
klimaatverschijnselen en conflict waarnemen. Binnen 
de academische gemeenschap bestaat echter veel 
discussie of dit verband wel is bewezen. Achter deze 
discussie schuilt een verhaal over de worsteling met 
het begrip ‘oorzakelijkheid’, maar ook een verhaal 
over bewijsvoering en bronnenkritiek.

Dat er een link tussen extreme klimaatverschijnselen en 
het optreden van conflict kan bestaan is duidelijk. Als 
bijvoorbeeld aanhoudende droogte tot het mislukken 
van oogsten leidt, en een bevolking verhongert omdat 
er geen voedsel wordt geïmporteerd en/of gedistribu-
eerd, kan dat tot onlusten of migraties leiden die op 
den duur in een gewapend conflict kunnen uitmonden. 
De vraag is echter: hoe weet je dat droogte de oorzaak 
van het optredende conflict is? Een dergelijke situatie 
is niet te herhalen in de gecontroleerde omgeving van 
het lab. De oplossing is om zoveel mogelijk natuurlijke 
situaties waar te nemen en deze vervolgens statistisch 
te analyseren. Oorzakelijkheid kan niet worden bewezen, 
maar correlatie wel, wat het bestaan van een oorzakelijk 
verband aannemelijk zou kunnen maken. Soms wordt 
echter de vraag gesteld of het überhaupt wenselijk is 
om het klimaat als de oorzaak te beschouwen. Want, 
is de oorzaak niet de politieke keuze van bestuurders 
om geen voedsel te distribueren? Of van de bevolking 
die de wapens oppakt? Kortom, is het aanwijzen van 
klimaat als oorzaak niet een gemakkelijke ontwijking 
van de schuldvraag ‘wie’ het geweld heeft veroorzaakt?

Het gebruikte voorbeeld van droogte is een voorbeeld 
van een indirect verband. Er zijn ook wetenschappers 
die een veel directer verband zien. Zij zien bijvoorbeeld 
een positief verband tussen temperatuur en agressivi-
teit. De zoektocht naar een direct verband wordt echter 
terughoudend ontvangen. Amper honderd jaar geleden 
werd hetzelfde verband gelegd om de zogenaamde min-
derwaardigheid van Afrikanen te verklaren (Huntington 
1915). Als we het mechanisme evenals de directheid van 
het vermeende verband buiten beschouwing laten, is het 
verband werkelijk ‘structureel’? Dat zou inhouden dat 
op extreme klimaatverschijnselen geweldsuitbarstingen 
zouden volgen, ongeacht de tijd en plaats.

Het bestaan van een structureel verband wordt statis-
tisch bevestigd in een van de meest verspreide artikelen 
(behorend tot de top 0,1%) van het tijdschrift Science 
(Hsiang et al. 2013). De stelling dat klimaat structureel 
geweld veroorzaakt blijft desondanks twijfelachtig en 
vraagt om verdere empirische onderbouwing. In mijn 
bachelor-scriptie heb ik onderzocht of de Ierse annalen 
geschikte bronnen zijn om een oorzakelijk verband tussen 
extreme klimaatverschijnselen en conflict aan te tonen.

Mijn onderzoek
Op een conferentie van aardwetenschappers in 2016 
presenteerde Francis Ludlow (die een geografische en 
statistische opleiding heeft genoten) een onderzoeks-
plan waarin hij met behulp van de Ierse annalen con-
flict in Ierland wilde verklaren door deze aan extreme 
klimaatverschijnselen te koppelen (EGUGA 2016). Dat 
bracht mij ertoe te onderzoeken of de Ierse annalen 
geschikte bronnen voor dergelijk onderzoek zijn.

Mijn onderzoek naar de Ierse annalen is beperkt gebleven 
tot de belangrijke Annalen van Ulster. Deze bron is in 
een combinatie van Latijn en Iers geschreven. Tot mijn 
spijt moet ik bekennen dat ik het Iers niet beheers. Ik 
heb daarom van vertalingen gebruik moeten maken (Mac 
Airt en Mac Niocaill 1983; Mac Carthy 1895). De tekst met 
de titel de Annalen van Ulster is een laatmiddeleeuwse 
continuatie en compilatie van oudere Ierse annalen. 
Het is een tekst die begin zeventiende eeuw nog in ten 
minste drie handschriften kon worden gevonden. Van 
deze handschriften zijn er twee overgeleverd: Dublin, 
Trinity College, MS. 1282 (siglum H) en Oxford, Bodleian 
Library, MS. Rawlinson B. 489 (siglum R).

Net als alle annalen biedt deze tekst een opsomming 
van gebeurtenissen die op jaar zijn geordend. Vaak 
zijn dit overlijdensberichten of gaan deze over mili-
taire aangelegenheden. Over het klimaat wordt slechts 
sporadisch bericht. Voor de reconstructie van het mid-
deleeuwse Ierse klimaat zijn we daarom hoofdzakelijk 
op dendrochronologisch onderzoek aangewezen. Aan 
de hand van dendrochronologisch onderzoek kun-
nen de berichten over het klimaat bovendien worden 
gecontroleerd, en kan de chronologie van de Annalen 
van Ulster worden gecorrigeerd. We veronderstellen 
dan dat dendrochronologische kennis betrouwbaarder 
is. Dendrochronologisch onderzoek heeft bijvoorbeeld 
aangetoond dat het in Ierland rond het jaar 540 extreem 
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Artikelen

koud was. Nu bericht de Annalen van Ulster niet over 
deze kou, maar spreekt het voor het jaar 535 en 539 
wel van een perditio panis (falen van het brood) en 
voor het jaar 544, 548, 555 van een mortalitas magna 
(grote dood). Deze ecologische en tevens sociale ram-
pen worden begrepen als het gevolg van het extreme 
klimaat in deze periode (Mc Carthy 2008). Het zou de 
moeite waard zijn om te kijken of ook de genoteerde 
veldslagen in deze periode aan het klimaat kunnen 
worden toegeschreven.

Ik noem de perditio panis overigens om een extra reden. 
Het zou in de tekst de eerste Ierse observatie van een 
natuurlijk fenomeen zijn (Smyth 1972). Deze gebeurtenis 
wordt door sommige historici mede daarom beschouwd 
als een aanwijzing voor het begin van het contemporain 
schrijven in de zesde eeuw (waaronder McCarthy 2008). 
Onderdeel van hun redenatie is dat klimatologische en 
ecologische rampen vluchtige gebeurtenissen zijn, die niet 
diep in het collectieve geheugen van een gemeenschap 
doordringen. Niet alleen moeten deze gebeurtenissen 
daardoor wel gelijktijdig zijn opgeschreven, ook zouden 
ze authentiek zijn omdat ze als natuurlijke fenomenen 
buiten de politieke bias van latere kopiisten vallen (Smyth 
1972). Dat klimatologische en ecologische rampen gauw 
worden vergeten lijkt me een te grote aanname. Op de 
vooronderstelling dat deze gebeurtenissen altijd buiten 
de politieke bias van latere kopiisten vallen kom ik later 
terug. Ik wil nog een ander voorbeeld geven van een 
mogelijk klimaat-veroorzaakt conflict. Bij het jaar 737 
staat de grote slag van Áth Senaich in Leinster geno-
teerd. Ludlow heeft erop gewezen dat in 738, het jaar 
waarin deze slag zich waarschijnlijk werkelijk afspeelde, 
de Ierse eik abnormaal slecht groeide ((EGUGA 2016).

Onze bron biedt maar een selectie van het middeleeuwse 
Ierse (klimaat)geweld aan. Willen we het bestaan van 
een causaal verband tussen extreme klimaatverschijn-
selen en conflict toetsen, dan moeten de relevante 
gebeurtenissen een betrouwbare en representatieve 
steekproef zijn voor middeleeuws Ierland vormen. Nu 
heeft Ludlow hierover geschreven dat: ‘[…] whatever the 
exact motivations for the recording of the Irish annals 
were, the main goal was to maintain a reliable record of 
Irish history, a practice with a long tradition in Ireland, 
and one which the various scribes would have been loath 
to interfere with to too great an extent.’ (Ludlow 2005). 
Dat de annalen een betrouwbaar verslag van het Ierse 
verleden bieden heb ik in mijn scriptie betwist (Helder 
2017). Hier wil ik tegen het idee betogen dat de kopiis-
ten het verafschuwden om in dit verslag in te grijpen.

Tekstoverlevering
De Annalen van Ulster is het product van bijna een mil-
lennium aan schrijven. Daardoor hebben we te maken 
met tientallen − wellicht honderden − verschillende 
schrijvers met mogelijk allemaal verschillende belan-
gen en bedoelingen. De tekst werd in zijn manuscript 
gecontinueerd, en na verloop van tijd wisselde de tekst 

van manuscript. Voor het gemak is de ontwikkeling van 
de Annalen van Ulster daarom te vergelijken met zowel 
een boom die jaarringen vormt, en een slang die in zijn 
geheel vervelt. Aangezien de tekst meerdere keren is 
‘verveld’ zijn enkel de laatste ‘jaarringen’ waar te nemen.

Het probleem is dat de tekst niet alleen in de lengte 
groeide. Kopiisten voegden ook met wijsheid achteraf 
gebeurtenissen toe, en transformeerden of verwijder-
den gebeurtenissen al naar gelang het henzelf of hun 
opdrachtgevers uitkwam. Na een ‘vervelling’ zijn deze 
bewerkingen niet meer van de oorspronkelijke tekst te 
onderscheiden. Hoever kopiisten de tekst bewerkten 
hing waarschijnlijk af van hun bedoelingen ermee. Voor 
het achterhalen van enkele van deze bedoelingen kijk ik 
naar de ontwikkeling van de inhoud en de presentatie 
van de tekst in manuscript H.

Een stijlkenmerk van het vroege gedeelte in H en alle 
vroegmiddeleeuwse annalen is dat de gebeurtenissen 
zeer beknopt en feitelijk staan beschreven. De kopiist liet 
de interpretatie en het verband tussen de opgeschreven 
gebeurtenissen aan de lezer over. Dat zou kunnen komen 
doordat annalen een eschatologisch doel dienden (zie 
Flechner 2013 voor een discussie over een mogelijke 
eschatologische functie). Als het deze functie inderdaad 
diende − en dat lijkt mij aannemelijk −, dan zou men 

 8 Annalen van Ulster, TCD MS 1282. Op dit folio wordt de 
Slag bij Clontarf omschreven.
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door gebeurtenissen in de wereld met voorspellingen 
in de Bijbel te vergelijken (op den duur) hun positie in 
Gods tijdsplan kunnen bepalen. Met andere woorden: 
het einde der tijden voorspellen. Iemand die moest in-
terpreteren was niet bij de uitleg van een kopiist gebaat, 
maar bij een nauwkeurige opsomming van relevante 
feiten. Toch houdt dat niet in dat de selectie en pre-
sentatie van gebeurtenissen buiten hun voorspellende 
waarde om willekeurig gekozen of objectief was. Want 
annalen dienden waarschijnlijk ook aardsere doelen, 
zoals het ondersteunen van een koninklijke dynastie 
of het propageren van een bepaalde functie zoals ik 
verderop betoog. Doelen waardoor kopiisten er belang 
bij konden gaan hebben om de tekst bewust te stileren.

Naarmate de eeuwen in de bron verstrijken, is te zien 
dat kopiisten het voorschrift van beknopt en afzijdig 
schrijven lieten vallen. Het is niet moeilijk voor te stel-
len dat dit komt doordat het verschil tussen annalen 
en strikte vormen van geschiedschrijving op den duur 
vervaagde (Foot 2012). Na eeuwen van gebeurtenissen 
beschrijven, boden annalen hun lezers immers ook een 
vorm van geschiedenis aan. Latere kopiisten vulden de 
tekst met eigen verhalen aan. Ik ben ervan overtuigd 
dat als we tussen de regels door lezen, dat we sporen 
van sommige van deze verhalen nog kunnen ontdekken. 
Zo heb ik voor de late elfde en begin twaalfde eeuw het 
bestaan van een verhaal betoogd waarin Domnall mac 
Amalgada en zijn opvolger Cellach van Armagh worden 

verheerlijkt (Helder 2017). De boodschap van dit verhaal 
lijkt mij dat de positie die zij bekleden, namelijk abt en 
later bisschop van Armagh, voor Ierland van centraal 
belang is. Een aanwijzing hiervoor is dat zij in de hele 
tekst de enigen zijn die bij strijdende partijen tussenbeide 
komen en vrede stichten. Dit doen ze niet één keer, maar 
in zestien jaar zelfs acht keer! De motivatie om conflict 
in deze jaren te noteren kan ook uit de behoefte zijn 
voortgekomen om de context weer te geven waarin deze 
abt en bisschop opereerden. ' Direct na de gebeurtenis 
in het jaar 1091 waarin staat dat Domnall als abt werd 
aangesteld, staat geschreven dat het een ‘vruchtdragend 
en een jaar met goed weer’ was. Is de keuze voor, en de 
plaatsing van deze gebeurtenis direct na de aanstelling 
van Domnall toeval? Dat kan. Zelfs als we aannemen dat 
weer- of klimaatverschijnselen werden geïnterpreteerd 
als directe tekens van God en zijn instemming met de 
gang van zaken op aarde (Foot 2012). Opzet of niet, de 
middeleeuwse lezer zal waarschijnlijk een verband 
tussen deze gebeurtenissen hebben begrepen. Dat de 
keuze en plaatsing van deze klimaatgebeurtenis op 
toeval berust wordt echter onaannemelijker als we op 
dendrochronologisch onderzoek vertrouwen. Dat heeft 
uitgewezen dat het jaar 1091 helemaal niet zo’n stralend 
weer kende (Helder 2017). Daarom denk ik dat ófwel 
de oorspronkelijke auteur, ófwel een latere kopiist de 
werkelijkheid opzettelijk mooier voorstelde dan deze 
was. Dit zou rijmen bij de bedoeling om Domnall in een 
gunstig daglicht te stellen.

 8 Annalen van Ulster
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De annalen lijken bovendien met een teleologisch doel 
voor ogen te zijn gekopieerd. Dat houdt in dat de tekst 
werd aangepast om het hier en nu van de middeleeuwse 
Ierse situatie te verklaren. Omdat deze situatie constant 
aan verandering onderhevig was, was de tekst van de 
annalen dat ook. Het is verder aannemelijk dat waar 
geen voorgeschiedenis was, deze werd verzonnen en 
continuïteit werd geveinsd. Dit is zeker het geval voor 
de periode van voor de komst van Patrick.

Hoe ouder de tekst, hoe groter de kans dat er opzet-
telijk mee is geknoeid, of (herhaaldelijk) fout is geko-
pieerd. Met name het vroege gedeelte van de Annalen 
van Ulster zal dus problematisch zijn. In tegenstelling 
tot sommige Frankische annalen, kan het ‘vroegmid-
deleeuwse’ gedeelte van de Annalen van Ulster niet 
aan de hand van een contemporain exemplaar worden 
gecontroleerd. Het oudst overgeleverde exemplaar van 
een handschrift met de tekst van Ierse annalen (de An-
nalen van Innisfallen) stamt namelijk al uit het einde 
van de elfde eeuw.

Onder de titel ‘The Chronicle of Ireland’ is er wel een 
reconstructie beschikbaar (Charles-Edwards 2006). Deze 
reconstructie is echter problematisch. Zoals we hebben 
gezien is het genre aan sterke verandering onderhevig 

geweest. Bovendien kan een hele hoop buiten beeld 
vallen doordat slechts dat wat nakomelingen heeft, kan 
worden gereconstrueerd. Vanuit olifanten-DNA kunnen 
we het bestaan van de mammoet niet afleiden. Dus ook 
vanuit een laatmiddeleeuwse annalen een vroegmid-
deleeuwse niet.

Conclusie
Het is onwaarschijnlijk dat de casus van de Ierse annalen 
kan bijdragen aan de empirische onderbouwing van 
de stelling dat extreme klimaatverschijnselen geweld 
veroorzaken. In mijn scriptie heb ik betoogd dat de An-
nalen van Ulster onvoldoende de eigenschappen van een 
betrouwbare en representatieve steekproef benadert.

Uit de bovenstaande analyse van de overleveringsge-
schiedenis van de bron kan de conclusie worden ge-
trokken dat het te vroeg is om te stellen dat kopiisten 
de te kopiëren tekst slaafs en nauwgezet kopieerden. 
De onderzoeker van de Ierse annalen zou daarom als 
een detective te werk moeten gaan. We hebben iemand 
nodig die beredeneert welke sporen in de loop der tijd 
zijn gemanipuleerd of in het geheel zijn verdwenen.
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A R T I K E L :  TA A L K U N D E

De invloed van Latijn op vroeg  
Oud-Ierse spelling

LIAN BLASSE

S tel je voor, je bent moedertaalspreker van 
het Nederlands. Je spreekt ook vloeiend 
Engels; dat is de taal waarin je schrijft. Het 

Nederlands heb je nog nooit geschreven gezien. Als 
je iets schrijft, doe je dat gewoon in het Engels. Wat 
gebeurt er als je op een dag besluit je moedertaal 
op schrift te stellen? Wat doe je met klanken die in 
het Engels niet voorkomen, zoals de Nederlandse g 
en ui? De Ierse monniken van de zesde en zevende 
eeuw stonden ook voor die keuzes. De taal waarin 
men schreef was Latijn. De taal waarin men sprak 
was Iers. Het Iers werd, op ogam-inscripties (meestal 
bestaande uit namen) na, helemaal niet gebruikt 
om in te schrijven.

Tegenwoordig nemen we spelling ontzettend serieus. 
Er wordt heel normatief naar gekeken; iets is of fout 
of goed. ‘Ik wordt’ is fout. ‘Ik word’ is goed. Dat ze het-
zelfde worden uitgesproken en hetzelfde betekenen, 
maakt niet uit. Deze blik op spelling is echter pas een 
ontwikkeling van de laatste eeuwen. Daarvoor was 
spelling veel flexibeler. Kijkend naar middeleeuws Ierse 
teksten valt dat ook duidelijk te zien. Vanaf de Klassiek 
Oudierse periode was er wel een relatief stabiele spel-
ling, waarbij men nog steeds flexibel was, maar er wel 
grotendeels een standaard manier was om de meeste 
klanken te spellen. Kijk bijvoorbeeld naar de spelling van 
de klank /ə/ (ook wel ‘sjwa’ genoemd). Dit is een klinker 
waarbij je mond zich in neutrale stand bevindt. In het 
Nederlands noemen we hem ook wel de ‘stomme e’. In 
het Iers komt hij ontzettend veel voor en toch kan hij 
op allerlei manieren gespeld worden. Echter, dit is niet 
willekeurig: er bestaan strenge regels over wanneer je 
welke spelling gebruikt. Dit hangt af van de zogenoemde 
‘kwaliteit’ van de omringende medeklinkers; zijn deze 
palataal (uitgesproken met een soort /j/-klank erachter) 
of niet palataal (neutraal uitgesproken)? In figuur 1 zie 
je de spellingsregels voor de schwa in het Oudiers aan 
de hand van de omringende medeklinkers.

Uitspraak Spelling

/CəC/ <CaC>

/CəC’/ <CaiC’> of <CiC’>

/C’əC/ <C’eC>

/C’əC’/ <C’ iC’>

fig 1. C = neutrale medeklinker C’ = palatale medeklinker

 Ondanks dat dit systeem lang niet altijd even consis-
tent wordt aangehouden in het Klassiek Oudiers (want 
we zitten in de periode waar spelling nog lang niet zo 
stabiel was als nu) is het wel een vrij logisch en ook 
voorspelbaar systeem.

Als we gaan kijken naar de allereerste Ierstalige pro-
zateksten uit de zesde en zevende eeuw, zien we een 
gigantisch contrast met die relatief stabiele spelling. 
Er bestond nog geen standaard. Meerdere conventies 
bestaan naast elkaar en die lijken ook geen enkele last 
van elkaar te hebben. Zo staat in de Cambrai Homily 
bán ‘wit’ rustig naast baan. Geen enkel probleem. In 
het klassieke Oudiers vanaf de negende eeuw komt dit 
echter niet voor. Niet alleen deze tekstinterne variatie is 
opvallend, ook komen er spellingen voor die buiten het 
Oudierse systeem vallen. De prima manus (het oudste 
stratum) van de Würzburg Glossen spelt bijvoorbeeld 
abstolaib met een o voor de sjwa. Vanuit het Oudierse 
systeem zou je hier een spelling abstalaib verwachten.

Een hoop van de andere spellingswijzen in de Vroe-
goudierse bronnen in vergelijking met het klassiek 
Oudiers kunnen verklaard worden door de verande-
rende aard van de taal in die tijd. De taal had net vrij 
grote klankveranderingen doorgemaakt en dit kan je 
terugzien in hoe sommige woorden gespeld worden. 
Zo weten we dat de laatste medeklinker in berith ‘hij 
draagt’ stemhebbend werd: klassiek Oudiers berid. In 
de Vroegoudierse bronnen zien we beide vormen en 
kunnen we dus de taal voor onze ogen zien veranderen.

Dat valt in principe te verwachten. De taal verandert, 
de spelling die nog flexibel was verandert mee. Maar 
zoals ik al eerder noemde, zijn er ook spellingcon-
venties in deze vroeg Oudierse teksten die daarmee 
niet verklaard kunnen worden, zoals bán en baan op 
dezelfde pagina. Beide vormen duiden duidelijk een 
lange /a/ aan. Maar waarom is het handig om twee 
verschillende manieren te hebben om hetzelfde uit 
te drukken? Juist als spelling nog niet vaststaat, juist 
als je als scriba dit zelf aan het ontwikkelen bent, is 
dit toch niet logisch? Zien we de scriba hier wellicht 
gewoon experimenteren met het spellen van een lange 
klinker of is er een andere verklaring?

Kort gezegd, er is nog veel onduidelijk over het hele 
spellingssysteem van het vroege Oudiers. Ook is er 
nog nooit structureel naar gekeken. Dit is ontzettend 
jammer, aangezien juist de spelling die op het eerste 
gezicht chaotisch aandoet ons ontzettend veel kan 
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vertellen over hoe Oudiers toen klonk, en ook hoe de 
scriba’s besloten sommige klanken of woorden te spel-
len. Hierbij is een interessante rol weggelegd voor het 
Latijn. Latijn is namelijk de taal waarin de monniken 
hadden leren schrijven en zodoende heeft het het ge-
schreven Oudiers enorm beïnvloed.

Laten we eerst kijken naar wat voor bronnen er pre-
cies zijn. De Ierse monniken spraken prima Latijn, dus 
waar kwam ineens de noodzaak vandaan om hun eigen 
moedertaal op te gaan schrijven? De teksten zelf lijken 
te hinten naar educatief gebruik. Veel van deze teksten 
bevatten Latijnse proza. Het Oudiers wordt hier en daar 
gebruikt om te vertalen, om een Latijnse constructie uit 
te leggen, of om een ander taalkundig aspect van het 
Latijn te verduidelijken voor tweedetaalsprekers van 
het Latijn. Bijvoorbeeld in de Philargyrius glosse GP 
360.II.72 uiminibus .i. flescaip, waar het Latijnse woord 
voor ‘twijg’ wordt vertaald naar het Iers in dezelfde 
naamval. Ook in de Würzburg Glossen zien we een mooi 
voorbeeld van hoe het Oudiers wordt gebruikt om het 
Latijn grammaticaal te verklaren: Wb 17c9 magnum .i. 
macdath. Magnum ‘wonder’ wordt hier als zelfstandig 
naamwoord gebruikt, ten opzichte van het reguliere ge-
bruik als bijvoeglijk naamwoord. Hier wordt een Oudiers 
zelfstandig naamwoord bijgeschreven, om de lezer op 
dit bijzondere gebruik te wijzen. De fysieke locatie van 
deze Oudierse woorden is overigens ook zeer relevant: 
over het algemeen zijn het glossen en staan ze dus in 
kleinere letters ten opzichte van de hoofdtekst geschre-
ven. Vaak zijn ze in de kantlijn of tussen de regels van 
de hoofdtekst door te vinden. Het Oudiers is hier dus 
duidelijk ondergeschikt aan het Latijn. Het dient om te 
verklaren, om de lezer te begeleiden.

Veel van de bronnen waar ik op doel als ik de term 
‘Vroegoudiers’ gebruik, zijn zulke glossen: de prima 
manus van de Würzburg glossen en drie manuscripten 
met de Oudierse glossen op de Bucolica van Vergilius 
(Philargyrius glossen). Er is ook een aantal langere pro-
zateksten in manuscripten als de Cambrai Homily, het 
boek van Armagh en enkele Computus-manuscripten. 
Deze teksten zijn belangrijk als we willen kijken naar de 
spelling van het Vroegoudiers omdat ze óf uit dezelfde 
tijd komen, óf omdat ze kopieën zijn van bronnen uit 
die tijd en de spelling is gehandhaafd. Uiteraard zijn er 
nog meer teksten die opgesteld zijn in de Vroegoudierse 
periode die overgeleverd zijn in latere manuscripten, 
maar vaak is de spelling ervan gemoderniseerd en dan 
valt er over Vroegoudierse spelling niet zoveel meer 
te zeggen.

Laten we terugkeren naar die eigenaardige spelling. 
Het spellen van lange klinkers is het meest opvallend 
en daar zou ik nu graag wat dieper op ingaan. Zoals ik 
eerder al noemde, zijn er in het Oudiers verschillende 
manieren om een lange klinker te spellen. De lange 

klinker wordt gemarkeerd door een accent (bán) of 
de lange klinker wordt niet gemarkeerd (ban). In deze 
Vroegoudierse teksten echter, is er nóg een manier om 
een lange klinker te markeren, namelijk door de klinker 
te verdubbelen (baan). Deze drie conventies komen in 
deze bronnen soms op dezelfde pagina voor. In het 
Boek van Armagh vinden we een combinatie van beide 
conventies (dóo, attáa). Wat goed is om je te realiseren 
als je hiernaar kijkt, is dat een ongemarkeerde lange 
klinker voor een vloeiende Oudiersspreker geen enkel 
probleem is. De lezer kent het woord, en zal dus meteen 
herkennen dat de klinker lang is en er ‘wit’ bedoeld 
wordt. Toch is er door de scriba soms bewust de keuze 
gemaakt om de klinker wél te markeren. Om erachter te 
komen waarom dit zo is, moeten we even een uitstapje 
maken naar het Latijn.

Het Latijn had, net als het Oudiers, lange en korte 
klinkers. Over het algemeen werden lange klinkers 
niet gemarkeerd en moet je dus als lezer weten (of 
gokken) hoe de klinker uitgesproken dient te worden. 
In sommige manuscripten worden er ook accenten 
geplaatst, maar dit is over het algemeen niet het geval 
in Ierse manuscripten en dit komt niet voor in de ma-
nuscripten waar Vroegoudiers in staat. De scriba’s die 
verantwoordelijk zijn voor de Vroegoudierse spelling 
waren dus niet gewend om in het Latijn lange klinkers 
te markeren. Waarom deden ze dat in het Oudiers dan 

7

 8 Book of Armagh (Dublin, Trinity College, MS 52)

 5 Ca Prima manus van de Würzburg Glossen (MS M. p. th. f. 
12, Codex Paulinus Wirziburgensis) Universitätsbibliothek 
Würzburg mbrai Homily (Cambrai, MS. 679), Bibliothèque 
Municipale
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ineens wel? En waarom waren er twee manieren om 
een klinker te markeren?

Twee verschillende conventies suggereren een verschil 
in uitspraak, dus aan de hand van een Excel-bestand 
vol met alle lange klinkers in deze bronnen ben ik de 
etymologieën op een rij gaan zetten. Wellicht was er 
een etymologische verklaring te vinden waarom vormen 
met een dubbele klinker anders werden uitgesproken 
dan vormen met een accent. Hier kwam niks uit. Wel-
licht speelde de klemtoon een rol, was mijn volgende 
hypothese, maar ook dit kon het verschil niet verklaren. 
Het ziet er dus naar uit dat er geen enkel verschil in 
uitspraak was tussen bán en baan (Blasse 2015: 28-37). 
Je zou nog kunnen stellen dat de scriba aan het expe-
rimenteren was of misschien niet eens bewust nadacht 
over welke markering te kiezen.

De data suggereren dus dat de keuze van de scriba niet 
zozeer was ‘hoe zal ik deze lange klinker markeren?’ 
maar eerder ‘zal ik deze lange klinker wel of niet mar-
keren?’. Om een beeld te geven: in de Cambrai Homily 
en de Würzburg glossen is 82% van de lange klinkers 
níet gemarkeerd. Het markeren van een klinker was dus 
zeker een uitzondering en over het algemeen wordt de 
Latijnse manier van het spellen van een lange klinker 
(oftewel, niet markeren) gevolgd. Er is echter een cru-
ciaal verschil tussen lange klinkers in het Iers en lange 

klinkers in het Latijn. In het Latijn ligt de positie van 
een lange klinker vast: de lengte van een klinker hangt 
af van de positie in het woord. Dit was in elk geval het 
geval in Laatbrits-Latijn, de vorm die de Ierse monni-
ken leerden. De Ierse monniken spraken het Latijn uit 
op een manier waar het volgende systeem qua lange 
klinkers in gold: alle onbeklemtoonde klinkers zijn kort, 
alle beklemtoonde klinkers in open lettergrepen lang, 
in gesloten lettergrepen kort (Jackson 1953: 270). Het 
uitspreken van geschreven Latijn was dus vrij eenvoudig, 
en als lezer had je geen gemarkeerde lange klinkers 
nodig om te weten dat ze lang uitgesproken moesten 
worden. Echter, in het Oudiers hangt de lengte van een 
klinker af van de etymologie van het woord, niet van 
de klemtoon of het type lettergreep waarin de klinker 
zich bevindt. Een lange klinker in een onbeklemtoonde 
lettergreep kan in het Oudiers prima: ticsál, cenél etc. 
Het is dus ook niet gek dat dit een knelpunt werd in het 
ontwikkelen van een Ierse orthografie. Het was namelijk 
relevanter om een lange klinker te markeren als er in 
die positie met een Latijnse uitspraak een korte klinker 
verwacht zou worden. Beklemtoonde lange klinkers in 
open lettergrepen hoefden in het Latijn niet gemarkeerd 
te worden, en dus in het Oudiers op zich ook niet.

Als deze hypothese klopt, zouden we het volgende 
verwachten:

 8 Cambrai Homily (Cambrai, MS. 679), Bibliothèque Municipale

lange beklemtoonde klinker in open lettergreep (a) ongemarkeerd

,, in gesloten lettergreep (b) gemarkeerd

lange onbeklemtoonde klinker in open lettergreep (c) gemarkeerd

,, in gesloten lettergreep (d) gemarkeerd
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  Deze hypothese gaat niet helemaal op, omdat lange 
klinkers in 82% van de gevallen überhaupt niet worden 
gemarkeerd. Van de in totaal 96 lange klinkers zijn er 
32 klinkers die niet gemarkeerd zijn, terwijl ze in cate-
gorie b, c of d behoren. Dit was dus zeker geen harde 
regel, maar lijkt wel te verklaren waarom gemarkeerde 
klinkers gemarkeerd zijn: van alle gemarkeerde lange 
klinkers (15), bevindt 80% (12) zich in categorie b, c of 
d. Drie klinkers zijn gemarkeerd terwijl ze tot categorie 
a behoren.1

Geen stellig antwoord dus, maar wel een mogelijkheid. 
Mijn vermoeden is dat in het ontwikkelen van de Ierse 
orthografie op het gebied van lange klinkers over het 
algemeen de Latijnse conventie werd gevolgd, namelijk 
het ongemarkeerd laten. In sommige situaties wou de 
scriba wellicht toch een lange klinker markeren om te 
signaleren: ‘hier verwacht je vanuit je Latijnse scholing 
geen lange klinker, maar let op, hij moet lang zijn!’ In 
dat geval kon de scriba ervoor kiezen om de klinker te 
verdubbelen (soos) of een accent te gebruiken (ticsál). 
In het Boek van Armagh zien we dat hierover verwarring 
ontstaat: boóin, níi maar ook imdídnaad etc.

Dit is slechts één aspect van de afwijkende orthografie 
van de Vroegoudierse bronnen. Er zijn er nog veel meer, 
en juist dat maakt deze bronnen zo interessant. De keu-
zes van de eerste scriba’s die besloten hun moedertaal 
op papier te zetten hebben extreem veel invloed gehad 
op hoe het Iers in zowel de klassiek Oudierse periode 
als de moderne periode gespeld werd en wordt. Het 
verdubbelen van klinkers om een lange klinker weer te 
geven heeft het niet overleefd, maar het plaatsen van 
een accent op een lange klinker heeft in het Oudiers 
grip op de taal gekregen en is tegenwoordig in de meer 
rigide orthografie van de Ierse taal nog de enige manier 
om een lange klinker te spellen. Verder blijkt maar weer 
dat er meer onderzoek nodig is naar de vorm van het 
Latijn die in de Vroegoudierse periode werd gesproken, 

aangezien de fonologie en de orthografie ons veel meer 
inzicht kunnen geven in de ontwikkeling van de Ierse 
schriftcultuur.



1 De bronnen die voor deze analyse zijn gebruikt, zijn de 
Cambrai Homily, de prima manus van de Würzburg Glossen 
en de Philargyrius Glossen.
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R E C E N S I E

The Cornish consonantal system 

N iemand publiceert op het moment zo veel 
over de taalkundige achtergrond van het 
Cornish als het Nicholas Williams. Zijn 

publicaties zijn in het algemeen robuust onder-
bouwd met een groot aantal voorbeelden uit het 
traditionele corpus – de teksten van het Cornish 
die aan ons overgeleverd zijn tot aan de dood van 
de taal in de achttiende eeuw. Williams maakt na-
melijk keer op keer duidelijk dat volgens hem elk 
degelijk onderzoek naar de Cornishe taal grondig 
gebaseerd hoort te zijn op de Cornishe taal in deze 
teksten (bijvoorbeeld Williams 2006a: 133 en 2006b: 
108). Alleen zo kan men zich vrij maken van voor-
oordelen die de herleefde taal kunnen (en konden) 
beïnvloeden. Nicholas Williams lijkt zich in The 
Cornish consonantal system echter blind te staren 
op de traditionele teksten. Hij verwaarloost zo een 
aantal publicaties die niet ongenoemd mogen blijven 
in een bespreking van de Cornishe medeklinkers.

Williams begint zijn boek met een citaat van Joseph 
Loth (1987: 401 f.). Loth beweerde dat het Cornish en 
het Bretons niet gezien zouden moeten worden als 
twee talen, maar als dialecten van één taal. Volgens 
Loth stonden het Middelcornish en het Middelbretons 
dichter bij elkaar dan de Moderne Bretonse dialecten 
van Quiberon in het zuidoosten en Saint-Pol-de-Léon 
in het noordwesten. Williams is van mening dat het 
toenmalige Cornish en Bretons wel degelijk als verschil-
lende talen gezien moeten worden en onderbouwt dit 
met een vijftal kenmerken die uniek zouden zijn voor 
het Cornish ten opzichte van het Bretons en het Welsh:

1. Korte onbeklemtoonde klinkers worden verzwakt 
tot een sjwa ə (die we in het Nederlands ook als 
de stomme e kennen, bijvoorbeeld in lachen)
2. De klank i werd tot əi aan het eind van een 
enkellettergrepig woord, bijvoorbeeld Cornish kei 
‘hond’ tegenover Bretons ki en Welsh ci.
3. Assibilatie: tussen twee klinkers en aan het eind 
van een woord werd d tot s of dʒ (de j in Engels 
joke), zoals in Cornish tas ‘vader’ (Bretons en 
Welsh tad). Assibilatie vond ook plaats in nt en 
lt, die zich vervolgens tot ns/ndʒ ontwikkelden, 
bijvoorbeeld Cornish dans ‘tand’ tegenover Bretons 
en Welsh dant.
4. De preocclusie van mm en nn na een beklemtoonde 
lettergreep tot bm en dn, bijvoorbeeld in Cornish 

cabm ‘krom’ en pedn ‘hoofd’ (Bretons kamm en 
penn, Welsh cam en pen).
5. Aan het begin van een lettergreep verzwakt 
x (Nederlands ch als in lachen) tot h. Zo heeft 
Cornish yagh ‘gezond’ (met -gh voor de klank x), 
maar yehes ‘gezondheid’ (tegenover Welsh iach, 
iechyd en Bretons yac’h, yec’hed). De klank xw is 
eveneens verzwakt tot hw- (ook wh- geschreven), 
bijvoorbeeld Cornish wherthin ‘lachen’ tegenover 
Welsh chwerthin en Bretons c’hoarzhin).

Williams lijkt niet te weten dat van de bovenstaande 
punten alleen 3 en 4 werkelijk uniek zijn voor het Cor-
nish tegenover het Bretons en Welsh.

Punt 1 klopt maar gedeeltelijk. In alle Bretonse dialecten 
behalve dat van Vannes (en daar zelfs gedeeltelijk in het 
Basse-Vannetais) is er namelijk een verzwakking van e naar 
een sjwa in de laatste lettergreep van meerlettergrepige 
woorden (HPB 102). Zo zien we dat veel dialecten pesked 
‘vissen’ uitspreken als peskət (ALBB: 522). Toegegeven, 
dit verschijnsel van verzwakking lijkt wel het sterkst te 
zijn in het Cornish, maar is dus niet uniek. Punt 2 kan 
verworpen worden. In het Bretonse Haute-Vannetais-
dialect zien we exact hetzelfde verschijnsel (HPB: 89 
f.). Daar waar wél verschillen zijn tussen beide komt 
het doordat de klemtoon in het Haute-Vannetais op de 
laatste lettergreep ligt en niet op de op-een-na-laatste. 
Zodoende komt het verschijnsel in het Bretonse dialect 
vaker voor. In enkellettergrepige woorden is de uitkomst 
echter hetzelfde: Haute-Vannetaiskəi ‘hond’ in plaats van 
‘normaal Bretons’ ki. Williams’ punt 5 is eveneens fout. 
Wederom laten Bretonse dialecten dit verschijnsel ook 
zien. Zo wordt in vrijwel héél Bretagne -c’h- in sec’hañ/
sec’hiñ ‘drogen’ als -h- uitgesproken (HPB: 537 f.). Alleen 
in een paar zuidoostelijke kustdialecten verdwijnt de 
klank helemaal en in een aantal centrale dialecten is de 
klank behouden als x (ALBB: 560). Interessant is dat, net 
als in het Cornish, in de Bretonse dialecten met sehañ/
sehiñ de klank x aan het eind van een lettergreep juist 
wél bewaard bleef. Dus: sex ‘droog’ (geschreven Bretons 
sec’h). Wat xw- betreft zien we op ALBB kaart 332 en 333 
dat alleen de noordelijkste dialecten van Léon en Trégor 
deze klank zo uitspreken: xwen ‘vlooien’ en xwerv ‘bit-
ter’ (geschreven Bretons c’hwen en c’hwerv) (HPB: 728 f., 
735 f.). In alle andere gebieden zien we hwen en hwerv, 
of in het zuidwesten vaak zelfs doorontwikkelde vorm 
fen en ferv. Wat het Welsh betreft zien we ook daar dat 
xw- maar in een deel van de dialecten voorkomt. In de 
zuidelijke Welshe dialecten verschijnt deze klank als 
wh-: whant ‘verlangen’, wharae ‘spelen’ en whech ‘zes’ 
in plaats van noordelijk chwant, chwarae en chwech 
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(Thomas en Thomas 1989: 34). Volgens Jackson (LHEB: 
525 f.) lijkt het er zelfs op dat de klank oorspronkelijk 
hw- was in de Brits-Keltische talen. De vorm xw- is dan 
een innovatie die men alleen in Noord-Wales en delen 
van Bretagne vindt. We zien dus dat het wel meeviel 
met die verschillen tussen Cornish en met name het 
Bretons. Dit was nota bene pagina 2 van Williams’ boek 
en geeft geen goede eerste indruk.

De hoofdstukken 2 tot en met 5 gaan over de variatie 
tussen stemhebbende en stemloze medeklinkers aan 
het woordeinde. Deze discussie is grotendeels hetzelfde 
als die in Williams’ eerdere publicatie Cornish Today 
(2006: 58-66). Dit keer is de bespreking uitgebreider 
en is het geheel uitgesplitst over drie hoofdstukken. 
Williams’ conclusie is nagenoeg hetzelfde als toen: in 
een onbeklemtoonde lettergreep helemaal aan het eind 
van een woord werden stemhebbende medeklinkers 
meestal als stemloos geschreven, bijvoorbeeld Cornish 
methek ‘arts’ tegenover Welsh meddyg. Het grote ver-
schil is dat Williams deze ontwikkeling nu verbindt aan 
zijn geesteskind: de Prosodic Shift, een verschuiving in 
het Cornishe foneemsysteem met vergaande effecten 
(zie Williams 2006: 97-103). Het is trouwens opvallend 
dat Williams hier nergens naar zijn eerdere publicatie 
verwijst en daarmee in feite zelfplagiaat pleegt.

Het thema van het ontbreken van verwijzingen gaat door 
in de hoofdstukken 6, 7 en 8. Hierin bespreekt Williams 
assibilatie (punt 3 bovenaan). Het is opvallend dat hij 
hier geen enkele verwijzing maakt naar Loth (1897) of 
George (1984: 292-307), of zijn eigen uitvoerige kritiek op 
hun theorie (Williams 1990). Nog erger is dat hij Chaudhri 
(2006: 150-314) niet noemt, die nota bene de helft van 
zijn proefschrift aan het onderwerp wijdde. Deze is niet 
moeilijk te verkrijgen; het is gratis te downloaden van 
het scriptiearchief van Aberystwyth University. In de 
rest van zijn proefschrift bespreekt Chaudhri uitvoerig 
thema’s zoals preocclusie en de verwarring van th en s 
in woorden als fas/fath ‘gezicht’. Toevallig zijn dit ook 
de onderwerpen van hoofdstukken 11 en 13 in Williams’ 
boek (zie over preocclusie punt 4 bovenaan). Er wordt 
hier echter wederom naar geen enkel ander academisch 
werk verwezen, waardoor er ook geen sprake kan zijn 
van een academische discussie.

Tot slot zou ik het nog willen hebben over Williams’ me-
ning met betrekking tot de orthografie van het Herleefd 
Cornish. Nicholas Williams is een groot voorstander van 
een traditionele schrijfwijze. Hiermee wordt bedoeld 
dat de moderne orthografie gebaseerd hoort te zijn op 
die van het traditionele corpus. De meest opvallende 
kenmerken van een traditionele spelling van het Her-
leefd Cornish zijn qu- (of qw-), wh- en c- voor de klin-
kers u, o en a in plaats van kw-, hw- en k- ongeacht de 
volgende klinker. In hoofdstuk 16 onderbouwt Williams 
zijn standpunt met een lange lijst van spellingsvoor-
beelden uit het traditionele corpus. Het probleem met 
zijn argument is dat hij ervan uit lijkt te gaan dat het 
kamp dat de andere orthografie gebruikt dit ook doet 
met een oog op het traditionele corpus. Voor hen gaat 
het echter om het verregelmatigen en vergemakkelijken 
van de spelling. Daarnaast zorgt voor hen het mijden 
van qw-, c- en wh- ook voor een minder Engels uiterlijk 
van de taal. Kortom, de verschillende kampen hebben 
een totaal verschillend uitgangspunt en zodoende lopen 
de discussies langs elkaar heen.

Het gebrek aan wetenschappelijke discussie is het grote 
probleem van The Cornish consonantal system. Williams 
heeft een goede kennis van de taal en de traditionele 
teksten en weet zo een hoop voorbeelden te vinden 
voor zijn stellingen. Het is ook prettig dat het boek een 
index heeft zodat je individuele woorden gemakkelijk 
terug kunt vinden. Hij erkent echter vrijwel niet dat er 
al zo uitvoerig geschreven is over de onderwerpen die 
hij in zijn boek aansnijdt. Hierdoor is er geen sprake 
van een structurele verbetering van onze kennis van het 
onderwerp en is het bestaansrecht van het boek ook 
twijfelachtig. Zoals veel van zijn publicaties is ook dit 
boek bij de onafhankelijke uitgeverij Evertype gepubli-
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ceerd. Hoewel de uitgeverij ontzettend interessante en 
leuke boeken uitgeeft over en in minderheidstalen is 
het geen academische uitgeverij. Als het boek aan een 
kritische peer review onderworpen was, dan ben ik ervan 
overtuigd dat er een degelijk wetenschappelijk werk 
geproduceerd had kunnen worden. Dat is het nu echter 
niet en daarom kan ik het helaas ook niet aanraden.



LINUS BAND-DIJKSTRA
Williams, Nicholas, The Cornish consonantal system (Westport 
2016). Evertype. vii pp., 117 pp., ISBN 978 1 78201 185 9, 
paperback, €12,95.

■ ALBB: Le Roux, Pierre, Atlas linguistique de la Basse-
Bretagne (Rennes 1924). http://sbahuaud.free.fr/ALBB/ (laatst 
bezocht op 08-07-2018)
■ Chaudhri, Talat, Studies in the Cornish consonantal sys-
tem (Aberystwyth 2006). http://cadair.aber.ac.uk/dspace/
handle/2160/330 (laatst bezocht op 08-07-2018)
■ HPB: Jackson, Kenneth H., Historical Phonology of Breton 
(Dublin 1967).
■ LHEB: Jackson, Kenneth H., Language and history in ear-
ly Britain (Cambridge, MA 1953).
■ Loth, Joseph, ‘Études corniques – assibilation de l'explosion 
dentale’, Revue Celtique 18 (1897) 401-22.
■ Williams, Nicholas, ‘A problem in Cornish phonology’, Cur-
rent issues in linguistic theory (1990) 241-74.
■ Williams, Nicholas, Cornish Today, 3de ed. (Westport 2006).
■ Williams, Nicholas, ‘A few words about Cornish’, Writings on 
Revived Cornish, red. Michael Everson (Westport 2006) 93-110.

R E C E N S I E

Gwenllian

S tel je voor: je houdt van de middeleeuwen 
en van oude documenten. Je werkt in een 
Nederlands archief, totdat een knappe 

Brit je meeneemt naar een oud landhuis waar jul-
lie samen vergeten documenten over een Welshe 
prinses ontdekken. Documenten die nota bene tot 
spannende onthullingen leiden. Helaas is dit mij 
nog nooit overkomen, maar het is wel het plot van 
het nieuwe boek van Nicki Bullinga, alumna van de 
opleiding Keltische Talen en Cultuur in Utrecht. Het 
boek zelf is genoemd naar deze vergeten Welshe 
prinses, Gwenllian, en het mag toch wel gezegd wor-
den dat het de droom van elke archief-nerd vertelt.

Fenna van Wijk is de archivaris rond wie het boek zich 
afspeelt. Als onderdeel van haar werk aan het Utrechts 
Archief wordt ze gedetacheerd aan de, uiteraard smeu-
lend knappe, Ned Thompson die onderzoek doet naar 
Sint Gilbert van Sempringham. Op hun speurtocht naar 
documenten over deze heilige komen ze terecht op 
Waterville Manor, waar ze een onaangeraakt archief 
in staat van ontbinding ontdekken. Tijdens hun inven-
tarisatie van de documenten, die voornamelijk uit de 
vroegmoderne tijd stammen, vinden ze ook perkament 
waarop middeleeuws schrift lijkt te staan. Het blijken 
documenten te zijn die geschreven werden door twee 
belangrijke vrouwen die de geschiedenis vergeten is: 
Eleanor de Montfort en haar dienstmeid Sioned. Zij 
schreven beide over en voor Gwenllian, dochter van de 

laatste Welshe prins Llywelyn ap Gruffudd. De vondst 
van dit perkament leidt tot grote consternatie in het 
landhuis, schermutselingen en een opzienbarende ont-
dekking waardoor de geschiedenisboeken herschreven 
moeten worden.

Voor allen geïnteresseerd in Keltische zaken is het 
leuk om te weten dat Gwenllian daadwerkelijk bestaan 
heeft: zij was de dochter van Llywelyn ap Gruffudd 
en Eleanor de Montfort en werd als baby na de dood 
van Llywelyn in 1282 door de Engelse koning Edward 
I werd opgesloten in een klooster. Dit deed Edward I 
om te voorkomen dat de Welshe dynastie zou kunnen 
voortleven in de vrouwelijke lijn. Bullinga heeft van dit 
gegeven gebruik gemaakt om een fijne historische roman 
te schrijven over een onderbelicht personage uit de 
Welshe geschiedenis. Ze refereert zelfs aan een Welshe 
‘society’ die opgericht is ‘om op elke gepaste wijze de 
nagedachtenis van prinses Gwenllian te herstellen, de 
dochter van Llywelyn ap Gruffydd, en om gedenktekens 
voor haar en andere relevante familieleden te onder-
houden en op te richten’.1 Voor een regenachtige zondag 
of – in mijn geval – een kerstvakantie is dit het ideale 
boek om je Keltische interesse te combineren met een 
ontspannen leeservaring vol romantiek en verwijzingen 
naar middeleeuws Wales.

Het enige nadeel van dit boek is dat Nicki Bullinga 
het zelf in het Engels geschreven heeft. Ongetwijfeld 
bereikt zij daarmee een groter publiek voor haar boek, 
met name in Wales en omstreken, maar uit het Engels 
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wordt helaas duidelijk dat zij geen moedertaalspreker 
is. Daardoor lezen zinnen vaak net niet helemaal lek-
ker en is het bereik van de woordenschat misschien 
beperkter dan wanneer zij dit boek in het Nederlands 
had geschreven.

Ondanks dat is het een fijn boek dat ik in één dag heb 
uitgelezen. Het leest als een spannende detective waarin 
archiefstukken en middeleeuws Wales centraal staan. 
Daarnaast geeft Nicki Bullinga in dit boek een stem aan 
de vrouwen die bepalend zijn geweest voor de Welshe 
middeleeuwen: stemmen die we vaak niet tegenkomen 
in de reguliere geschiedschrijving. Het is dan ook goed 
dat wij 800 jaar na dato eraan herinnerd worden hoe 
die geklonken zouden kunnen hebben.



NIKE STAM
1 'to restore the memory of princess Gwenllian, daughter of 
Llywelyn ap Gruffydd, in any appropriate manner and to 
maintain and support suitable memorials to her and any 
other family associates deemed relevant by the Society’. 
Zie http://www.princessgwenllian.co.uk.

■ Bullinga, Nicki, Gwenllian: the lost princess (2018). 
Lulu.com. 260 pp., ISBN 978 1 32660 982 5, paperback, 
£9,95. 

R E C E N S I E

De Negenjarige Oorlog 

I n mei 2017 verscheen het boek van historicus 
James O’Neill over de Negenjarige Oorlog in Ier-
land. De Negenjarige Oorlog (1594-1603), waarin 

een confederatie van Ierse edelen onder leiding van 
Hugh O’Neill, graaf van Tyrone, in opstand komen 
tegen de Engelse overheersing in Ierland, is één 
van de grote conflicten in de Ierse geschiedenis en 
tevens één van de bloedigste. Daarnaast wordt het 
conflict gezien als één van de grote keerpunten in 
de Ierse geschiedenis, omdat daarna de Engelsen het 
volledige Ierse eiland veroverden. Mede daardoor is 
het ook één van de meeste populaire onderwerpen 
binnen de Ierse geschiedenis. Ondanks dat er al veel 
is geschreven over het onderwerp meent O’Neill 
dat er binnen de historiografie over de Negenjarige 
Oorlog nog voldoende ruimte is om vernieuwend 
onderzoek te verrichten.

In zijn voorwoord en inleiding gaat O’Neill ruim in op het 
belang van het boek. Hij geeft aan dat, hoewel er over 
de Negenjarige Oorlog al veel is geschreven, er één es-
sentieel boek ontbreekt: een compleet naslagwerk over 
de Negenjarige Oorlog van de oorzaken tot de conclusie. 
O’Neill geeft aan dat hij het boek, vanwege het feit dat 
het een overzicht moet bieden van het hele conflict, 
schrijft voor zowel academici als de geïnteresseerde 
leek. Dit is ook duidelijk terug te zien in de schrijfstijl 
en opzet van het boek. Door de historiografische ana-
lyses tegen de achtergrond van een duidelijk te volgen 
verhaal over het verloop van de oorlog, is het boek 
uitermate geschikt voor zowel academici als leken met 
een voorliefde voor vroegmoderne Ierse geschiedenis.

In zijn inleiding gaat O’Neill dieper in op de trigger die 
ervoor zorgde dat hij een boek wilde wijden aan de 
Negenjarige Oorlog: de plotselinge omwenteling in de 
oorlog waarbij na zeven jaar Ierse dominantie de Engelsen 
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ineens de overhand kregen. O’Neill poogt door middel 
van het belichten van het militaire aspect van de oorlog 
een nieuwe blik kan werpen op het historiografische 
debat en dat is hem in dit boek dan ook zeker gelukt.

Het militaire aspect onderzoeken van een oorlog was 
lange tijd geen populair onderwerp onder historici 
aangezien het bestuderen van oorlog vaak werd ge-
lijkgesteld aan het verheerlijken of het verafschuwen 
ervan. Daarom kiezen veel historici ervoor om juist de 
periode voor of na veldslagen te onderzoeken. O’Neill 
kiest er juist voor om in zijn boek het verhaal van de 
Negenjarige Oorlog te vertellen via een narratief die van 
veldslag naar veldslag loopt. Hoewel het gevaar is dat 
het narratief vervalt in een opsomming van troepenbe-
wegingen zorgt het regelmatig belichten van belangrijke 
gebeurtenissen en belangrijke onderwerpen voor een 
goede balans.

Door het conflict te benaderen vanuit 
een militaristische invalshoek komt 
O’Neill tot verrassende nieuwe con-
clusies met betrekking tot aannames 
binnen de Ierse geschiedenis van de 
zestiende en zeventiende eeuw. Zoals 
met vele opstanden en conflicten 
in Ierland in deze periode werd ook 
de Negenjarig Oorlog neergezet als 
een kleine opstand van barbaarse 
Ierse edelen tegen de geciviliseerde 
Engelsen, wat niet te vergelijken 
was met conflicten op het Europese 
vasteland in deze periode. O’Neill is 
het hier niet mee eens. Hij gebruikt 
vergelijkingen met onder andere de 
Nederlandse Opstand en kijkt naar 
de militaire tactieken en troepen 
die de Ierse edelen gedurende de 
oorlog gebruikte. Door de militaire 
revolutie die onder de graaf van 
Tyrone heeft plaatsgevonden, merkt 
O’Neill op dat het enige verschil tussen de conflicten 
op het continent en de Negenjarige Oorlog het gebrek 
aan belegeringen in Ierland was. Het beeld van een 
opstand door barbaren is door O’Neill te wijten aan 
uiteindelijke nederlaag van Tyrone in 1603. Hoewel 
deze conclusie het beeld niet bij alle Ierse opstanden 
in de vroegmoderne tijd wegneemt, zet mijns inziens 
wel een stap in de juiste richting naar een aanpassing 
van een verouderd denkbeeld.

Het feit dat O’Neill juist de ‘Ierse’ kant kiest zou je kun-
nen zien als een vooringenomenheid. Het is echter een 
conclusie die haaks staat op wat er vanaf de pro-Ierse 
zijde altijd wordt beweerd over de Engelse overheer-
sing, namelijk dat de lokale Ierse bevolking bewust zou 
zijn aangevallen en dat er in de Negenjarige Oorlog 
zelfs sprake zou zijn van een genocide. Dit komt door 
de groeiende aandacht binnen de geschiedschrijving 
vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw voor het 
meedogenloze karakter van de Engelse overheersing in 
de tweede helft van de zestiende eeuw. O’Neill veegt 
dit meedogenloze karakter voor de Negenjarige Oorlog 
echter van tafel. Het aanvallen van de Ierse bevolking 
is nooit een strategie is geweest van de Engelsen. Er 
zijn wel voorvallen geweest waarbij burgers werden 
vermoord, maar een Age of Atrocity vindt O’Neill een 
te sterke term. Slechte oogsten, dalende valuta en de 
jarenlange uitputting van het land en haar bevolking 
door beide kampen, hebben uiteindelijk geleid tot een 

grote hongersnood. O’Neill wijst ver-
der frustraties, wraakgevoelens en 
sociale spanningen aan als oorzaken 
van geweld. Daarnaast zou het aantal 
burgerslachtoffers zijn overdreven 
als propagandamiddel. Hij geeft als 
kanttekening dat het geweld echter 
niet moet worden geminimaliseerd.

Deze beide conclusies benadrukken 
van mij betreft de objectiviteit van 
O’Neill binnen zijn onderzoek. De 
geringste twijfel hieraan is iets wat 
binnen de Ierse geschiedschrijving 
vaak wordt gebruik om onderzoeks-
resultaten onderuit te halen. Daarom 
is The Nine Years War een waardevolle 
toevoeging aan de historiografie van 
de Negenjarige Oorlog. Hoewel er 
wel de kanttekening moet worden 
gemaakt dat het boek redelijk veel 
droge stof bevat, aangezien het een 

opeenvolging is van veldslagen, troepenbewegingen en 
militaire tactieken, is het voor zowel academici als leken 
met een voorliefde voor Ierse (militaire) geschiedenis 
meer dan de moeite waard.



CHRISTIAN SLIEKER
■ O’Neill, James, The Nine Years War, 1593 – 1603: O’Neill, 
Mountjoy and the military revolution (Dublin 2017), Four 
Courts Press. 332 pp., ISBN: 987-1-84682-636-8, hardcover,  
€ 40,50.
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V E R S L A G

Keltisch Colloquium 

H et Keltisch Colloquium van 2018, gehouden 
op 14 april, was weer een feest der herken-
ning. Voor deze editie was er gekozen voor 

een nieuwe, goed bereikbare locatie aan de Oude-
gracht in Utrecht. Er was een goede opkomst en de 
aanwezigen werden zoals gewoonlijk goed verzorgd.

Volgens de planning zouden zes sprekers een dagvul-
lend programma aanbieden. Helaas kon de lezing over 
Modern Druidry van Corine Streefkerk niet plaatsvinden, 
maar desondanks werd de dag mooi gevuld met een 
variëteit aan Keltische onderwerpen. De spits werd 
afgebeten door Peter Alexander Kerkhof, met een boei-
ende lezing getiteld Celtic Relics between Germanic and 
Romance: Gaulish loanwords in the Leges Barbarorum. 
In een kort bestek schetste hij een mooi overzicht van 
de achtergrond van het Gallisch en de beperkte bron-
nen die ervoor beschikbaar zijn. Met 120 inscripties, 
plaatsnamen, ca. 500 leenwoorden en enkele citaten 
van Gallisch in Romeinse teksten, is het uitpluizen van 
deze taal bepaald geen gemakkelijk klusje. Er zijn laat-
Gallische inscripties van de tweede, derde en vierde 
eeuw, maar we kunnen slechts gissen of de taal in de 
vijfde eeuw nog actief werd gesproken. Aan de hand van 
een aantal nieuwe Gallische etymologieën voor obscure 
glossen uit de Leges Barabaorum wijst Peter Alexander 
ons erop dat het heel goed mogelijk is dat het Gallisch 
langer een rol speelde in de gesproken taal dan men 
aanvankelijk dacht. Op zijn lezing volgde interessante 
vragen en een levendige discussie.

Als tweede spreker kwam de Stichtings eigen Dennis 
Groenewegen aan het woord. Hij gaf een toelichting op 
zijn indrukwekkende CODECS-project, de website waar veel 
informatie over geschreven bronnen bijeengebracht is 
en die als goede springplank voor toekomstig onderzoek 
kan dienen. Dennis besprak de totstandkoming, het doel 
en de toekomstvisie voor CODECS. Hij wilde duurzame en 
uitbreidbare software, open source en gratis, waar een 
team samen aan zou kunnen werken. Daarom heeft hij 
gekozen voor het format van de mediawiki, waar je, in 
tegenstelling tot wat de meesten mensen denken, heel 
goed gestructureerde data mee kunt aanbieden, en die 
je ook goed kunt uitbreiden met meerdere extensies. 
Hij liet zien hoe de informatie aan de website wordt 
toegevoegd door middel van fomulieren. Hij gaf een 
aantal mogelijkheden waarin de website zich verder zou 
kunnen ontwikkelen, zoals verwijzingen naar personages 
die in andere verhalen ook voorkomen, of vergelijkbare 
thema’s of literaire instrumenten, of plaatsnamen. Ook 
besprak hij de mogelijkheden om afbeeldingen, context, 
vertaling en scribenten van bijv. marginalia met elkaar 

te combineren. Uit de discussie met het publiek kwam 
naar voren dat gezien het beperkte budget het aan te 
raden is om gerichte keuzes te maken over de richting 
die de website gaat nemen. Ook werd er geopperd om 
op zoek te gaan naar fondsen, om dit lovenswaardige 
project meer kracht te geven.

Na de pauze was het tijd voor Lian Blasse om ons ken-
nis te laten maken met het onderzoek dat heeft geleid 
tot haar masterscriptie, in de lezing getiteld ‘Method 
in the madness: elementen in Vroegoudierse spelling’. 
Zij heeft een ruim corpus aan vroege Ierse teksten 
onderzocht op markering van klinkerlengte, aangeven 
van palatalisatie en spelling van de sjwa, om te zien of 
er een orde in de chaos te ontdekken is. Zoals bij veel 
onderzoeken kon er bij dit onderzoek geen eenduidig 
antwoord gegeven worden op die vraag, maar ook als 
er niet gevonden wordt wat men zoekt, geeft ons dat 
toch weer waardevolle informatie over de complexiteit 
van de stof.

Guto Rhys gaf ons met zijn lezing Pictish personal names 
ook veel te denken over de problemen die gepaard 
gaan met een onderwerp waar zo weinig bronnen over 
te vinden zijn, en daardoor zo weinig overeenstemming 
over is bereikt in de academische gemeenschap. De 
diversiteit van de bronnen maakt het bijzonder lastig 
om tot een eenduidig begrip te komen: zo zijn de namen 
die in ogham inscripties zijn geschreven bijvoorbeeld 
weer heel anders dan de namen uit de koningslijst, en 
natuurlijk zijn de geschreven namen ook onderhevig 
geweest aan aanpassingen onder invloed van het Schots.

De dag werd afgesloten door een heel ander soort lezing, 
namelijk die van Clara Strijbosch over ‘Een Ierse heilige 
in de Oostzee. Brandaanverering in de late Middeleeu-
wen (vijftiende/zestiende eeuw)’. Clara nam ons mee op 
reis langs Duitsland, Finland, Zweden en Denemarken 
op zoek naar afbeeldingen van Brandaan en overeen-
komsten in de manier waarop hij wordt weergegeven. 
Brandaan, die aanvankelijk verbonden werd met de 
zeevaart, had op sommige plaatsen veel concurrentie 
van Sint Nicolaas en werd daardoor meer de aangewe-
zen patroon van smeden en andere mensen die met 
vuur werken of last hebben van vuur. De kenmerkende 
attributen waar hij mee wordt afgebeeld zijn dan vaker 
een fakkel en brandhaak. Met deze interessante lezing 
kwam er een einde aan een informatieve, veelzijdige 
en boeiende dag. We kunnen vast uitkijken naar het 
programma van volgend jaar!



KARIANNE LEMMEN-FRIEDRICH
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V E R S L A G

De Ierse handschriften in de bibliotheek van 
Trinity College Dublin

O p 17 en 18 mei jongstleden heette de op-
leiding Iers en Keltische Talen van Trinity 
College Dublin  (TCD) een bont gezelschap 

van academici, studenten en andere geïnteresseerden 
welkom voor een tweedaagse conferentie over de 
Ierse handschriften van de universiteitsbibliotheek. 
De gelegenheid was het honderdjarig bestaan van 
de opleiding als zodanig en de conferentie werd 
opgedragen aan wijlen Ernest Gordon Quin. Het 
huidige opleidingshoofd, prof. Damian McManus, 
opende zijn eigen lezing door te vertellen hoe hij 
als jongeman voor het eerst tot het veld geïntrodu-
ceerd werd door prof. Quin, die een facsimile van 
het Boek van Leinster (Lebor na Nuachongbála) uit 
de kast trok, opende en zei dat hij hem kon leren 
dit te lezen.

Dat deze dagen tevens bedoeld waren om het veld aan 
een breder publiek te introduceren bleek wel uit de 
aanwezigheid van journalisten en een filmploeg van The 
Irish Times en het Ierstalige TG4.1 De gelikte posters met 
daarop fraaie platen van handschriftfolio’s, waarvan elke 
deelnemer drie stuks meekreeg, wezen ook die kant op. 
Het was bovendien duidelijk dat de meeste sprekers 
een bewuste poging deden de materie toegankelijk te 
houden, wat helaas wel betekende dat er bij sommige 
lezingen weinig nieuws verteld werd.

De conferentie luidde bovendien een bijzondere ten-
toonstelling in de beroemde Long Room van TCD in, 
waar tot eind juni een aantal pronkstukken van de col-
lectie te zien zijn, waaronder het voorgenoemde Boek 
van Leinster, het Gele Boek van Lecan (Leabhar Buidhe 
Leacáin) en enkele van de belangrijkste verzamelingen 
van wetsteksten (H 3. 17 en H 3. 18). Voor de deelnemers 
was er op de tweede dag ook een besloten tentoon-
stelling, waar vier van de sprekers ‘hun’ handschrift 
lieten zien aan de aanwezigen. Tot slot werd er nog een 
online-tentoonstelling geopend. 2

De eerste spreker was dr. Eogan Ó Raghallaigh, die 
sprak over de Tinnakill Duanaire, een sobere, zestiende-
eeuwse verzameling Klassiek Modern Ierse bardische 
gedichten. Eén van de opvallendste aspecten van het 
handschrift was misschien wel dat het op schaapsper-
kament geschreven is, in plaats van het gebruikelijke 
vellum wat van kalfshuid gemaakt wordt. In de Ierse 
traditie is dat uitzonderlijk.

Even later sprak prof. McManus in zijn lezing over het 
Boek van Leinster. Hij nam ons in een vogelvlucht door 
het manuscript en vertelde daarbij op zich weinig nieuws, 
maar deed dat wel op een zeer vermakelijke wijze. Zo 
citeerde hij de reactie van de integere priester Daniel 
ua Liathaithe (Boek van Leinster blz. 278), die verleid 
werd door een vrouw terwijl hij haar de biecht afnam, 
Daniel zei:  A ben, bennacht fort, ná ráid, imraidem dáil 
brátha buain!  wat zich laat vertalen als ‘Vrouw, een 
zegening op je; spreek niet, laten we liever aan de Dag 
des Oordeels denken!’

Dr. Mícheál Hoyne besprak de zogenaamde Seifín Du-
anaire, een handschrift wat van zo’n lage kwaliteit is 
dat “alleen een editeur het kan waarderen!” Tijdens 
zijn lezing ging hij in op de aard van de dichtbundel 
(duanaire) in kwestie, waarbij hij beargumenteerde dat 
dit handschrift een zeldzaam overblijfsel is van een 
leerboek voor bardische dichters. Het onderscheidt 
zich van meer gebruikelijke verzamelwerken in dat 
de gedichten niet zozeer een thema delen, maar een 
specifieke vorm van metrum: brúilingeacht. In het 
verleden dacht men nog wel eens dat de scholing gro-
tendeels mondeling geschiedde, maar volgens Hoyne 
waren dichters juist goed belezen. Overigens was het 
ook treffend hoe weinig we van brúilingeacht zouden 
weten als dit handschrift verloren was gegaan: achttien 
van de in totaal zesentwintig geattesteerde gedichten 
in dit metrum staan in dit ene boekje.

De laatste spreker van de eerste dag was prof. Richard 
Sharpe van Oxford, die in groot detail schetste hoe de 
collectie van Ierstalige handschriften in TCD gedurende 
de laatste vier eeuwen nu eigenlijk ontstaan is – een 
ingewikkelde puzzel, die niet geholpen wordt door de 
gebrekkigheid van de vroege catalogussen. Een aan-
zienlijk deel van de werken blijkt afkomstig te zijn uit 
de collectie van de taalkundige Edward Lhuyd, die in de 
jaren 1699-1700 door Ierland reisde om handschriften te 
verzamelen. Na zijn dood werd zijn verzameling opge-
kocht door de familie Sebright, waarvan een latere telg 
de Ierse handschriften aan TCD gegeven heeft. Sharpe 
schetste dat er eigenlijk maar een korte periode was 
waarin het makkelijk was om (relatief goedkoop) aan 
handschriften te komen: namelijk tussen de vroege 
zeventiende eeuw waarin de originele eigenaren nog 
niet bereid waren ze te verkopen en de latere achttiende 
eeuw in, want tegen die tijd waren de traditionele struc-
turen zozeer verzwakt dat de boeken massaal begonnen 
te verdwijnen. In de negentiende eeuw bestonden er 
overigens nog wel markten voor Ierse handschriften, 
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maar volgens Sharpe bleek de universiteitsbibliotheek 
“in wezen altijd bereid te zijn handschriften te kopen, 
behalve wanneer het kon.” Een gemiste kans.

De tweede dag begon met een lezing van dr. Jürgen 
Uhlich over het 9e eeuwse Boek van Armagh, het best 
gedateerde manuscript uit de vroeg-Ierse periode. Aan 
het einde van het Evangelie van Matteüs staat namelijk 
dat deze tekst afgeschreven werd op de feestdag van 
Matteüs, dat wil zeggen 21 september. Elders staat dat 
het handschrift geschreven werd in opdracht van de 
(toen nog levende) abt Torbach van Armagh, die op 
16 juli 808 overleed en toen pas een jaar abt was (zijn 
voorganger overleed in begin 807). Zodoende weten 
we dat de kopiist het Evangelie van Matteüs had af-
geschreven op 21 september 807. De kopiist vermeldt 
tevens zijn eigen naam, Ferdomnach, in een in Griekse 
letters geschreven, Latijnse colofon. Wilde hij vooral 
laten zien dat hij zijn Griekse alfabet kende? Of was 
het puur praktisch, om een zichtbaar onderscheid te 
maken tussen de colofon en de hoofdtekst?

Tijdens de tweede tentoonstelling toonde dr. Eoin Mac 
Cártaigh ons ‘zijn’ achttiende-eeuwse verzamelhand-
schrift (H 6. 7), gekopieerd door Donchadh ua Conuill 
voor persoonlijk gebruik. Eén van de eerste teksten in 
het boek ging over praktische voorbeelden van nume-
rologie, waarbij de letters van iemands naam in getallen 
omgezet worden. In dit geval ging het erom uit te zoeken 
of de man of de vrouw binnen een koppel eerder zou 
komen te overlijden. De truc was om de namen van beide 
personen te nemen, de letters om te zetten in getallen, 

het geheel bij elkaar op te tellen en het totaal dan door 
zeven te delen. Als er een oneven getal uitkomt sterft 
de vrouw eerst, bij een even getal de man.

De tiende en laatste lezing werd voorzien door prof. 
Liam Breatnach van het DIAS, die het had over één 
van de belangrijkste overgebleven handschriften met 
wetsteksten: H 3. 17. Samen met H 3. 18 vormt het de 
bron van zo ongeveer de helft van heel het Corpus Iuris 
Hibernici en daarmee vormt het een zeer belangrijke 
sleutel voor ons begrip van het Ierse rechtssysteem. 
Naast de hoofdteksten en de commentaren – die op 
zichzelf al moeilijk te begrijpen zijn – staan er ook versjes 
in de marge. Breatnach is hier de laatste tijd meer naar 
gaan kijken, omdat “deze marginale gedichten nogal 
gemarginaliseerd zijn” en in de regel nog niet eerder 
geëditeerd zijn. Terwijl hij er een paar doornam wees 
hij ons erop dat bij één van deze gedichten de kopiist 
aangaf dat hij er zelf weinig van snapte: “dit is hoe ik 
dit vers aantrof, laat degene die het leest er wijs van 
maken.” En inderdaad, het is dusdanig obscuur dat 
zelfs prof. Breatnach er nog niet uit is! Tot slot wees 
hij ons erop dat het gros van de wetsteksten in H 3. 
17 drastisch afgekort is: de focus ligt vaak volledig op 
de commentaren en de hoofdtekst is zo bondig dat je 
hem eigenlijk alleen kunt gebruiken als verwijzing. In 
andere gevallen bevat het handschrift niet eens de ori-
ginele basisteksten, maar uittreksels uit verscheidene 
bronteksten met citaten over specifieke thema’s – soms 
gelukkig wel met de verwijzing erbij. Ondanks al deze 
beperkingen blijven ook dit soort teksten belangrijke 
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bronnen, omdat het overgrote deel van de Senchas Már 
(‘Grote Traditie’, het geheel aan wetsteksten) niet be-
waard is gebleven en dit het mogelijk maakt tenminste 
de contouren van het geheel te zien.

Al met al zou ik zeggen dat het een geslaagde conferentie 
was, waarbij er voor ieder wat wils was. Voor de alge-
meen geïnteresseerde bood het een vrij toegankelijke 
introductie tot een brede en daarmee toonaangevende 
selectie handschriften en de daarin verzamelde teksten. 
Voor de academicus boden sommige lezingen welis-
waar weinig nieuws, maar gegeven het brede scala aan 
handschriften (met teksten) uit velerlei verschillende 
periodes dat langskwam zal het geheel toch een in de 
regel welkome opfrisser zijn geweest. Bovendien mogen 
de anekdotes getuigen van de vermakelijke sfeer, is 
het natuurlijk altijd prachtig om de handschriften zelf 
te zien en – ook niet onbelangrijk – was de lunch op 

beide dagen bij de prijs inbegrepen! En al had het dan 
van mij persoonlijk hier en daar best iets inhoudelijker 
gemogen, het waren twee leerzame dagen en ik hoop 
dan ook van harte dat we, zoals McManus met een 
slag om de arm aankondigde, volgend jaar het vervolg 
tegemoet mogen zien.



LARS NOOIJ
1 Getuige dit artikel: https://www.irishtimes.com/news/
ireland/irish-news/exhibition-offers-rare-glimpse-of-early-
medieval-ireland-1.3499479.

2 Deze is te vinden op: http://www.tcd.ie/library/exhibitions/
irish-manuscripts/.

 
V E R S L A G

Tionól 2017 

H et is ondertussen alweer even geleden, 
maar van 16 tot en met 18 november 2017 
organiseerde de School of Celtic Studies 

van het Dublin Institute for Advances Studies (DIAS) 
wederom de Tionól. Door het jaar heen vinden er 
eigenlijk altijd wel meerdere gerichte conferenties 
aan het DIAS plaats, zoals de conferentie over Britse 
Taalkunde waarvan Paulus van Sluis verslag deed 
in Kelten 74. Deze gerichte conferenties vloeien in 
de regel voort uit de specialisaties van de tijdelijke 
onderzoekers die op dat moment aan het DIAS ver-
bonden zijn en snijden daarmee altijd een ander 
thema aan. De Tionól onderscheidt zich hiervan 
in zowel haar jaarlijkse terugkerendheid, als haar 
breedte. De lezingen bestrijken steevast een groot 
deel van de keltologie, van middeleeuws tot modern, 
van taalkunde tot letterkunde en met een flink stuk 
filologie. Bovendien probeert de Tionól bewust een 
platform te zijn voor zowel gevestigde als begin-
nende onderzoekers, wat het geheel levendig maakt.

Zoals misschien te verwachten valt voor een keltologi-
sche conferentie in Dublin gingen de meeste lezingen 
over het Iers: om precies te zijn, tweeëntwintig van de 
negenentwintig lezingen hadden een grotendeels Iers 
onderwerp. Van de overgebleven zeven spraken drie 

sprekers over het Bretons, wat daarmee goed vertegen-
woordigd was. De laatste vier betroffen het Welsh, Manx 
en Oudnoors. Gegeven de hoeveelheid presentaties zal 
het niet mogelijk zijn om het geheel in dit verslag recht 
te doen, maar ik zal op enkele hoogtepunten ingaan.

Christopher Lewin sneed al vroeg op de eerste dag een 
ongebruikelijk onderwerp aan: de plaats van het Manx 
in de historische taalkunde. Het Manx is, relatief aan de 
andere Keltische talen, pas vrij laat geattesteerd, maar 
Lewin wees ons erop dat het corpus desondanks van 
enig formaat is, met een totale omvang van circa vijf 
miljoen woorden in bronnen uit de periode 1600-1900. 
Bovendien schuilt er een interessant voordeel in de 
ongebruikelijke, op het Engels gebaseerde orthografie 
van de taal. Normaliter moet je je bij bronnen in het 
(Vroeg) Modern Iers altijd afvragen in hoeverre de taal 
beïnvloed is door de literaire, bardische norm en dus 
afwijkt van de spreektaal. Bij het Manx is er geen sprake 
van die invloed en heb je dus veel directere toegang tot 
de gesproken taal van de vroegmoderne periode zelf.

Eén van de meest geruchtmakende lezingen was on-
getwijfeld die van Caoimhín Breatnach, die tegen de 
recent door Elizabeth Duncan geponeerde theorie inging 
dat schrijfhand H van het belangrijke Ierse handschrift 
Lebor na hUidre niet aan één, maar aan zes personen 
toebehoorde.1 Volgens Breatnach moeten we de sub-
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tiele verschillen in schrijfstijl niet wijten aan de rol 
van verschillende kopiisten, maar aan de hoeveelheid 
ruimte die deze hand in verschillende contexten tot 
zijn beschikking had. De andere onderscheidende ken-
merken, zoals het gebruik van afkortingen, die Duncan 
aandroeg ziet Breatnach als te weinig voorkomend om 
diagnostisch te zijn. Ook droeg hij zelf juist nog voor-
beelden aan van gedeelde trekken van de door Duncan 
als verschillende handen bestempelde vormen van H. 
Al deze punten werden tijdens de lezing uitvoerig door 
Breatnach geïllustreerd aan de hand van afbeeldingen 
van het handschrift. Ik kon me dan ook geheel vinden 
in de woorden van prof. Patrick Sims-Williams, die na 
afloop zei dat als dit ook op papier standhoudt we het 
nu nagenoeg bewezen mogen achten dat er inderdaad 
maar één hand H was.

Een andere opzienbarende lezing was die van Jacopo 
Bisagni, die recentelijk een aantal geleerde Karolingische 
handschriften in het Latijn onder de loep heeft genomen. 
Hij heeft daarbij meerdere werken ontdekt die uitein-
delijk terug moeten gaan op een Insulaire (lees: Ierse) 
bron. Eén van de meest treffende voorbeelden is een 
computus-tekst in het handschrift Laon, Bibliothèque 
Municipale, MS 422, dat uit het begin van de negende 
eeuw stamt. De tekst bevat een drietal Ierse woorden, 
alsmede een aantal Insulair Latijnse woorden zoals 
tithis, die op het continent nauwelijks voorkomen. Dit 
laatste woord bracht hem bovendien op het spoor van 
enkele andere Karolingische handschriften (uit Fleury) 
die naast andere overeenkomsten met de het Laon-
handschrift, eveneens dit woord in zeer vergelijkbare 
zinnen bleken te bevatten. Al met al beargumenteerde 
Bisagni op basis van het gebruik van afkortingen en 
Bretonse glossen in enkele van de manuscripten dat 
deze handschriften terug moeten gaan op Bretonse 
kopieën van Ierse handschriften. Hij pleitte er dan ook 
voor dat deze handschriften bewijzen dat Bretagne 
een belangrijke schakel vormde in de transmissie van 

Insulaire werken naar het Karolingische rijk in de ne-
gende eeuw. Ook merkte hij op dat de ontdekking van 
de Bretonse en Ierse wortels van deze Karolingische 
handschriften onze kennis van Bretonse geleerdheid in 
deze vroeg-middeleeuwse periode aanzienlijk vergroot 
en dat er vermoedelijk nog meer Insulaire teksten te 
vinden zullen zijn in Karolingische handschriften.

Ik kan in dit verslag natuurlijk niet voorbijgaan aan 
de vrijdagavondlezing – de Statutory Public Lecture – 
waarin prof. Thomas Charles-Edwards van Oxford een 
brede uiteenzetting gaf van de vroeg-middeleeuwse 
wetssystemen van West-Europa.2 Hierbij vergeleek 
hij de aard van de Ierse wetsteksten met die van de 
Angelsaksen, de Franken en de Langobarden, alsmede 
met de invloedrijke Romeinse wetten. Hij wees hierbij 
onder andere op een aantal parallellen tussen de 
Ierse en de vroegste vormen van de Salische, dat wil 
zeggen Frankische, wetten. In beide gevallen was het 
bijvoorbeeld niet zozeer een heerser die de wetten 
opstelde en verkondigde, maar was er meer sprake 
van een algemeen aanvaarde rechtstraditie, die nu op 
schrift gesteld werd op basis van het oordeel der wijzen. 
Charles-Edwards stelde verder dat de context voor de 
verkondiging van de Ierse wetten in min of meer hun 
geattesteerde vorm de Kerstening moet zijn geweest. 
De wetten bestonden in de basis al en waren dus pre-
christelijk, maar zijn volgens de latere traditie gezuiverd 
en geschikt gemaakt voor het christelijke tijdperk door 
Sint Patrick en de vroege heiligen.

Tot slot werden er naast de lezingen dit jaar ook drie 
boeken gelanceerd, waaronder zoals altijd het nieuwe 
nummer van Celtica, het keltologisch tijdschrift van 
het DIAS. Verder ging het om een dialectwoordenboek 
– Cnuasach Chléire – van het Iers van Cape Clear in het 
graafschap Cork. En als laatste betrof het een bundel 
artikelen over de Ierse metrische en grammaticale 
traditie – Dá dTrian Feasa Fiafraighidh: Essays on the 
Irish Grammatical and Metrical Tradition – geschreven 
naar aanleiding van een gerichte conferentie aan het 
DIAS in 2014. Al deze werken zijn nu beschikbaar via de 
webwinkel van het DIAS.3

Het zal me benieuwen wat de Tionól ons dit najaar 
(aangekondigd voor 2 en 3 november 2018) weer zal 
brengen, al zal het ongetwijfeld inhoudelijk weer zeer 
geslaagd zijn.



LARS NOOIJ
1 Voor Duncans argumenten, zie haar artikel in het in Kelten 
69 door Bart Jaski gerecenseerde boek: Elizabeth Duncan, 
‘The palaeography of H in Lebor na hUidre’, in Ruairí Ó 
hUiginn (red.), Lebor na hUidre, Codices Hibernenses Eximii 
I (Dublin 2015), 29-52.

2 Deze valt terug te zien via https://www.dias.ie/celt/celt-
conferences/celt-statutory-public-lectures/.

3 https://books.dias.ie/.
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B I B L I O G R A F I E

Publicatieoverzicht bachelor-  
en masterscripties Keltisch 2016–2017 

D e Stichting A. G. van Hamel streeft ernaar 
ruchtbaarheid te geven aan het onderzoek 
van studenten Keltisch in Nederland, zodat 

we een podium kunnen bieden aan jonge keltologen 
alsmede een geïnteresseerd publiek kunnen laten 
zien wat de nieuwe generatie bezighoudt. Met in-
gang van 2011 plaatst de redactie van Kelten daarom 
eenmaal per jaar een alfabetisch overzicht met de 
titels van Nederlandse scripties op het gebied van 
Keltische taalkunde, letterkunde, geschiedenis 
en archeologie. Het gaat hierbij om bachelor- en 
masterscripties van het afgelopen academisch jaar, 
dus in het huidig overzicht staan de scripties die zijn 
geschreven als sluitstuk van het jaar 2016–2017. Bij het 
samenstellen van de lijst hebben we gebruik gemaakt 
van de gegevens voor zover deze door ons traceerbaar 
waren. In dit opzicht benadrukken we dan ook het 
voorlopige karakter van deze lijst. Aanvullingen of 
correcties kunt u sturen aan redactie@vanhamel.nl 
en zullen in het volgende overzicht worden verwerkt. 
De meeste eindwerkstukken zijn te downloaden via de 
digitale repositoria van de betreffende universiteiten.

Blekemolen, Vincent
A town in terminal decline? A study to the rise and 
fall of the town of Trellech in the period between the 
13th and 17th century in Wales.(MA, Archaeology of the 
Roman Provinces, Middle Ages and Modern Period, 
Universiteit Leiden)
URL: http://hdl.handle.net/1887/52937

Dongen, Machteld (Maatje) Elizabeth van
Christian life-journeys in Irish voyage-tales and English 
travel-literature: a comparison of Immram Brain and 
The pilgrim’s progress.
(BA, Engelse Taal en Cultuur, Universiteit Leiden)
URL: http://hdl.handle.net/1887/56399

Gein, R. J. G. (Renee) van de
Ravens, crows and bird hunting: four bird related motifs 
in nine tales from the Ulster Cycle.
(BA, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht)
URL: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/349883

Heijden, Vincent van der
Een Noordwest-Indo-Europese taalfase?
(BA, Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap, 
Universiteit Leiden)
URL: http://hdl.handle.net/1887/45360

Helm, Paul van den
The Maashorst Residence: theoretical approach on the 
possibilities of Iron Age habitation at the Maashorst.
(MA, Archeologie, Universiteit Leiden)
URL: http://hdl.handle.net/1887/52640

Horenberg, L. W. (Lisa Willemijn)
Performability in The cripple of Inishmaan: how to 
translate Irish English and humour.
(BA, Engelse Taal en Cultuur, Universiteit Utrecht)
URL: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/352485

Jager, Robin de
National heroes for children: an analysis of Irish nationa-
lism in late 19th century adaptations of Cú Chulainn for
children. (BA, Comparative Literature, Universiteit Utrecht)
URL: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/350200

Joosten, A. H. W. H. (Aron)
On four saints: Diarmait, Beccan, Cullan and Cormac.
(BA, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht)
URL: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/352384

Kieboom, Lucas
The Scottish campaigns of Septimius Severus 208-211: 
a reassessment of the evidence.
(BA, Archaeology of Europe, Universiteit Leiden)
URL: http://hdl.handle.net/1887/52636

Kuyper, Simon
Manorial or normal?
(BA, Archaeology of Europe, Universiteit Leiden)
URL: http://hdl.handle.net/1887/51276
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Pansier, M. D. (Machteld)
Van Cú Chulainn tot Sanctuary: de ontwikkeling van 
de Morrígan.
(BA, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht)
URL: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/352412

Raijmakers-Volaart, C. C. (Connie)
Wees heilig, want ik ben heilig: wat betekende heilig-
heid voor Columbanus?
(MA, Middeleeuwen en Renaissance Studies, Universi-
teit Utrecht)
URL: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/358354

Rempt, R. C. M. (Rebecca)
Revitalisation of minority languages in Britain: the cases 
of Irish and Welsh.
(BA, Engelse Taal en Cultuur, Universiteit Utrecht)
URL: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/351216

Tan, K. E. S. (Kathleen)
The deterioration of warrior women in Celtic and Ger-
manic literature.
(BA, Engelse Taal en Cultuur, Universiteit Utrecht) URL: 
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/354253


DENNIS GROENEWEGEN

 

Nieuws
 
�� Twaalfde-eeuwse graffiti ontdekt in Dublin

Afgelopen oktober werd de constructie van een nieuw 
hotel aan Dean Street, The Coombe stilgelegd naar aan-
leiding van de vondst van middeleeuwse bouwresten. 
Archeologen ontdekten de resten van vier aaneenge-
sloten Hiberno-Noorse huizen met tuinen en kasseien 
uit de elfde eeuw. Verdere opgravingen brachten latere 
bouwwerken aan het licht, en sporen van leerlooierij 
wijzen op de industriële activiteiten die hier vroeger 
hebben plaatsgevonden. Tijdens de opgravingen zijn 
ook verschillende voorwerpen van koperlegering gevon-
den, zoals een sleutel en een kledingpin, en bewerkte 
botfragmenten. Doordat de vindplaats voor bijna een 
millennium onder water stond, zijn de objecten zeer 
goed gepreserveerd. Zo zijn een lederen schoen, een 
houten lepel en kom bewaard gebleven. Een van de 
meest bijzondere vondsten is een leistenen plaat, 
waarop twee vogels en een figuur op een paard met een 
schild en een zwaard staan afgebeeld. De plaat bevond 
zich achterin een van de huizen. Alle voorwerpen zijn 
opgeslagen en zullen worden overgedragen aan het 
Nationale Museum van Ierland om gecatalogiseerd en 
gepreserveerd te worden.

 ј Bron: https://www.irishtimes.com/news/ireland/
irish-news/archaeologist-hails-extraordinary-
viking-village-find-in-dublin-1.3437108

�� Meer bekend over graf Keltische prins in 
Lavau

In 2015 kwam de vondst van het graf van een Keltische 
prins uit de vijfde eeuw voor Christus in het dorpje 
Lavau in Oost-Frankrijk in het nieuws. Naast Griekse en 
Etruskische objecten, zoals een bronzen ketel, werd een 
wagen ontdekt met daarin de stoffelijke resten van de 
prins. De eerste resultaten van het onderzoek dat speci-
alisten de afgelopen twee jaar hebben uitgevoerd zijn nu 
binnen. Een aantal objecten, zoals de riem die de prins 
droeg, zijn uniek en daarom extreem waardevol. Andere 
artefacten wijzen op culturele contacten tussen verschil-
lende beschavingen. Röntgenfoto-onderzoek wijst uit 
dat de riem van de prins versierd is met zilveren draden, 
gevlochten in Keltische motieven. Verder heeft analyse 
van het metaal van de bronzen ketel aangetoond dat de 
makers van het object de technieken van ijzersmelten 
en gravering perfect beheersten. De objecten vertonen 
een nog niet eerder gevonden mix van verschillende 
culturele kunststijlen. Zo is een grote kruik bedoeld 
om wijn te schenken gemaakt van Griekse keramiek 
en gedecoreerd met gouden Etruskische en zilveren 
Keltische motieven. Deze vondsten vormen aanvullend 
bewijs van culturele en economische contacten tussen 
de Keltische en Mediterraanse beschavingen gedurende 
het leven van de Lavau prins. Het onderzoek naar het 
graf loopt tot 2019 en er zal geprobeerd worden om de 
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identiteit van de prins vast te stellen, alsmede om meer 
te weten te komen over de objecten die hij meenam 
naar het hiernamaals.

 ј Bron: https://www.ibtimes.co.uk/lavau-celtic-
prince-2500-year-old-royal-tomb-starts-reveal-its-
secrets-1623933

�� Schotse manuscripten ontvangen speciale 
status

Een groep Scottish-Gaelic manuscripten uit de veertiende 
tot achttiende eeuw zijn speciale status toegekend door 
UNESCO vanwege hun culturele waarde. De manuscripten, 
die zich in de Nationale Bibliotheek van Schotland in 
Edinburgh bevinden, worden de grootste collectie laat-
middeleeuwse Scottish-Gaelic manuscripten ter wereld 
genoemd. Het verzamelen van de collectie is begonnen 
in de zeven-tiende eeuw, toentertijd begonnen door de 
Advocates Library, voorganger van de Nationale Biblio-
theek. In 1992 startte UNESCO het project ‘Memory of the 
World’ om de preservering van belangrijke historische 
documenten wereldwijd veilig te stellen. De collectie van 
meer dan zestig Schotse manuscripten is nu dezelfde 
status toegekend als werken die geassocieerd zijn met 
William Shakespeare en Sir Isaac Newton. De Schotse 
collectie bevat onder andere medische manuscripten, 
poëzie, historie, heraldiek, heilige levens, liturgische 
werken, genealogie en tradities rondom plaatsnamen.

 ј Bron: https://www.scotsman.com/lifestyle/culture/
books/medieval-manuscripts-secure-global-
heritage-status-for-gaelic-1-4751849

�� Keltisch altaar ontdekt in Bulgarije
Tijdens archeologische opgravingen in Sboryanovo 
Archeologisch Park is een eeuwenoud Keltisch altaar 
gevonden. Het park wordt ook wel het ‘Heilige Land van de 
Getae’ genoemd, verwijzend naar de machtige groep van 
oude stammen van Thraciërs die vroeger in het noorden 
van Bulgarije en het zuiden van Roemenië woonden. In 
het park zijn talloze archeologische vondsten gedaan, 
waaronder de ontdekking van het graf van de Getische 
koning Cothelas. Het recent ontdekte Keltische altaar 
is rechthoekig en ingesloten door een greppel. In het 
midden heeft een team van onderzoekers oude wapens 
gevonden, waaronder een ritueel verbogen zwaard en 
de gesp van een Keltische strijder. De objecten dateren 
uit 300-250 v. Chr. Ook is een skelet gevonden van een 
persoon begraven in de foetushouding, waar verder 
antropologisch onderzoek naar plaats gaat nemen. De 
Keltische wapens zijn gevonden rondom het graf van 
de eerdergenoemde Getische koning Cothelas, wat licht 
werpt op de relaties tussen de Thraciërs van Getae en 

de Kelten. Er is geen bewijs van geweld of vijandige 
relaties. Integendeel, de vondst van Keltische sieraden 
wijst erop dat Keltische vrouwen mogelijk waren ge-
trouwd met Getische mannen. In alle waarschijnlijkheid 
leefden de Kelten en Getae in vrede samen en vonden 
er huwelijken plaats tussen de twee groepen.

 ј Bron: http://archaeologyinbulgaria.com/ 
2017/01/09/celtic-shrine-discovered-in-bulgarias-
sboryanovo-showing-celts-mixed-with-ancient-
thracian-getae-tribes/

�� Book of Kells tweedelig werk?
Nieuw onderzoek door dr. Bernard Meehan van Trinity 
College Dublin wijst erop dat het Book of Kells uit twee 
delen bestaat. Jarenlang is gedacht dat het werk, een 
1.200 jaar oud manuscript dat alle vier de evangeliën 
bevat, geproduceerd was als één boek. Dr. Meehan stelt 
dat het laatste deel – het Johannesevangelie – en de 
eerste pagina’s van het Marcusevangelie geproduceerd 
zijn door een mogelijk oudere kopiist op het Schotse 
eiland Iona gedurende het laatste kwartaal van de 
achtste eeuw. De rest van het Marcusevangelie en het 
Lucasevangelie en Mattheüsevangelie werden vijftig 
jaar later gecreëerd in Kells in Ierland. Voorheen werd 
aangenomen dat werk aan de vier evangeliën allen was 
gestart in Iona en later in snel tempo afgemaakt werd 
in Kells, als een doorlopend project. Dr. Meehan denkt 
echter dat het Johannesevangelie origineel bedoeld was 
als een zelfstandig evangelisch boek. Historische bron-
nen wijzen erop dat een aantal politieke gebeurtenissen 
in de late achtste eeuw de productie van het boek in 
Iona verstoorden. Zo vielen de Vikingen het klooster 
meerdere malen aan, en werd het getroffen door een 
epidemie, mogelijk de pokken. De meeste overgebleven 
leden van de congregatie vestigden zich hierna in Kells 
in Ierland. Volgens dr. Meehan hebben de kopiisten daar 
het Marcusevangelie afgemaakt en zijn ze begonnen aan 
het Lucasevangelie en Mattheüsevangelie. Deze werden 
daarna gecombineerd met het Johannesevangelie om 
zo samen het Book of Kells te vormen.

 ј Bron: https://www.independent.co.uk/news/
science/archaeology/book-of-kells-medieval-
test-gospels-trinity-college-dublin-ireland-
illustrations-a8198961.html

�� Bijzonder raamkozijn in Tintagel Castle
Een bijzonder leistenen raamkozijn uit de zevende eeuw 
is opgegraven in Tintagel Castle in Noord-Cornwall. In 
het kozijn zijn woorden, namen en symbolen gekerfd in 
een mix van Latijn, Grieks en Keltisch. Het kasteel, dat 
voornamelijk bekend is vanwege haar connecties met 
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de legende van koning Arthur, was in de vroege Mid-
deleeuwen een multiculturele havengemeenschap. Deze 
vondst, in combinatie met eerder gevonden Iberische 
kommen en drinkbekers, wijst erop dat Tintagel mogelijk 
een belangrijke koninklijke basis is geweest met han-
delsroutes die reikten tot aan de Mediterraanse kust. De 
inscriptie lijkt het werk te zijn ge-weest van een enkele 
schrijver die aan het oefenen was. Waarschijnlijk bevat 
de inscriptie de Romeinse naam Tito en de Keltische 
naam Budic. Ook zijn de Latijnse woorden fili (zoon/
zonen) en viri duo (twee mannen) te lezen. Bijzonder 
is de letter A met een V daarin geschreven met een lijn 
erboven, wat mogelijk een monogram is. Een driehoek 
staat mogelijk voor de Griekse letter delta. Professor 
Michelle Brown van de Universiteit van Londen legt uit 
dat de vondst bijzonder is omdat tekst uit deze periode 
zeer zeldzaam is. De mix van schriften en talen wijst erop 
dat de schrijver een hoog niveau van geletterdheid en 
mogelijk een Christelijke achtergrond had, bekend met 
het schrijven van documenten en boeken.

 ј Bron: https://www.theguardian.com/uk-
news/2018/jun/15/inscribed-7th-century-window-
ledge-tintagel-cornwall

�� Gigantisch ijzertijd feest in Orkney  
gevonden

Archeologen hebben de locatie van een zeer groot feest 
uit de ijzertijd op het eiland Orkney geïdentificeerd. 
Meer dan tienduizend dieren zijn bereid en opgegeten 
op de top van een klif. Testen hebben uitgewezen dat 
paarden, vee, edelherten en otters gegeten werden 
boven Windwick Bay, South Ronaldsay, meer dan 1.700 
jaar geleden. Archeologen van de University of the 
Highlands and Islands hebben de afgelopen jaren on-
derzoeken gedaan bij The Cairns. Een grote hoeveelheid 
fragmenten van sieraden en gereedschap was hier al 
eerder gevonden, en de overblijfselen van een broche 
uit de ijzertijd en een werkplaats voor metaalbewer-
king zijn opgegraven. Ook is er een groot rechthoekig 
gebouw met een zeer grote centrale haard ontdekt. Dit 
gebouw dateert uit dezelfde periode als het feest en 
huisde mogelijk een machtige familie die de productie 
van de sieraden organiseerde.

 ј Bron: https://www.scotsman.com/lifestyle/site-
of-huge-iron-age-feast-celebration-found-on-
orkney-1-4706453



 

Agenda 

�� 10th Celtic Linguistics Conference
4 – 5 september 2018, Maynooth (Ierland)

Dit jaar is het weer tijd voor het Celtic Linguistics Confe-
rence, welke om het jaar wordt gehouden aan verschil-
lende universiteiten. Ditmaal wordt het in Maynooth door 
het Chronologicon Hibernicum Project georganiseerd, 
en de onderwerpen variëren van fonologie/fonetiek en 
syntax tot sociolinguïstiek en spraaktechnologie. Qua 
lezingen wordt er dit jaar wederom een interessant pro-
gramma aangeboden, met onder andere Holly Kenard 
'The interaction of gender and mutation in Breton: a 
cross-generational perspective', Jouna Pyysalo 'Ten New 
Indo-European Etymologies for Old Irish', Esther LeMair 
'Subject behaviour in Old Irish: word order, verbal noun 
clauses, and relative clauses', en Elena Parina 'Relative 
clauses in the Book of the Anchorite of Llanddewibrefi'. 
Daarnaast geeft Aidan Doyle de keynote met de titel 
'From modern to post-modern: the future shape of 
the Irish language'. Kijk voor meer informatie op de 
website: https://www.maynoothuniversity.ie/early-irish-
sean-ghaeilge/10th-celtic-linguistics-conference-clc10 

�� Gersum Conference
5 – 7 september 2018, Cambridge (Verenigd 
Koninkrijk)

Deze conferentie, georganiseerd vanuit het departement 
van Anglo-Saxon, Norse and Celtic, zal de historische en 
culturele context van Anglo-Scandinavische confrontaties 
ten tijde van de vikingen door middel van een dwars-
disciplinaire aanpak nader bestuderen. Verwacht lezingen 
over archeologie, literatuur, inscripties, taalcontact, en 
meer. De sprekers zijn reeds bekend, waaronder Lesley 
Abrams, Rhona Alcorn, Jayne Carroll, Philip Durkin, Nik 
Gunn, Judith Jesch, en Jane Kershaw. Kijk voor meer 
informatie op https://onlinesales.admin.cam.ac.uk/
conferences-and-events/anglosaxon-norse-and-celtic/
gersum-conference/gersum-conference, waar met name 
praktische informatie te vinden is.



24

Kelten 75-76 (zomer 2018)

�� 38th Annual Harvard Celtic Colloquium
5 – 7 oktober 2018, Cambridge, MA (Verenigde 
Staten)

Sinds 1981 wordt jaarlijks door het departement Kel-
tisch aan Harvard het Harvard Keltisch Colloquium 
georganiseerd. De besproken onderwerpen variëren 
van taalkunde en literatuur tot geschiedenis en cultuur. 
Het colloquium zal geopend worden op donderdag 4 
oktober met de traditionele lezing ter herdenking van 
John V. Kelleher, die veertig jaar werkzaam was bij het 
departement Keltisch in Harvard. Ditmaal zal deze wor-
den gegeven door William Gillies (Edinburgh), getiteld 
'Iceberg tips or floating islands? The Harlaw Brosnachadh 
re-visited'. Het complete programma is nog niet bekend. 
Houdt voor meer informatie de website in de gaten:  
http://hcc.fas.harvard.edu/index.shtml

�� Call for papers: Tionól 2018
2 – 3 november 2018, Dublin (Ierland)

In november van dit jaar is het weer tijd voor de jaarlijkse 
Tionól in Dublin. De papers hiervoor kunnen nog tot 
en met 14 september worden ingediend. Een voorstel 
moet betrekking hebben tot de onderwerpen binnen 
het Keltisch vakgebied, en de paper mag 30 minuten 
duren. Kijk voor meer informatie op https://www.dias.
ie/2018/06/06/tionol-2018-call-for-papers/. Bijdrages 
kunnen worden ingediend via tionol@celt.dias.ie, en 
meer informatie zal in de komende maanden verschij-
nen op www.celt.dias.ie



Mededelingen 

�� Erratum
In de inhoudsopgave voor ons tweede jaarboek is een 
foutje geslopen: niet Ben Dijkhuis is de auteur van het 
verslag van de Tionól te Dublin, maar Lars Nooij. De 
correcte naam staat wel onder het stuk zelf.

�� Van Hamel-nieuwsbrief
Wilt u per e-mail op de hoogte worden gehouden van 
alle activiteiten (lezingen, colloquium, etcetera) die de 
Stichting organiseert? Geef u dan nu op voor de Van 
Hamel-nieuwsbrief. Dit kunt u doen door een e-mail te 
sturen naar secretariaat@vanhamel.nl, met opgave van 
naam en e-mailadres, en o.v.v. ‘Van Hamel-nieuwsbrief’. 
Ook als u geen begunstiger bent, maar wel graag op de 
hoogte wenst te blijven, kunt u zich hiervoor opgeven. 
Aanmelding voor de nieuwsbrief is uiteraard kosteloos.

�� Kopij
Het blad Kelten is afhankelijk van de inzet van diegenen 
die zich bezighouden met de Keltische talen en cultuur. 
Iedereen die een bijdrage wil leveren in de vorm van 
een artikel, een recensie of een verslag van activiteiten 
op het gebied van de Keltische talen en cultuur, wordt 
daarom van harte uitgenodigd dit te doen! Het maakt 
daarbij niet uit of u bijvoorbeeld student of oud-student 
bent, reeds actief als keltoloog of bezig met gerelateerd 
onderzoek. Ook als er items voor de nieuwspagina of 
de agenda zijn, of als u iets wilt schrijven over een 
persoon, plaats of voorwerp uit de Keltische wereld, 
dan vernemen wij dat graag op onderstaand adres. De 
redactie hanteert enkele auteursrichtlijnen die zijn te 
raadplegen op www.vanhamel.nl, of anders op te vragen 
bij redactie@vanhamel.nl. Bijdragen kunt u als bijlage 
via e-mail opsturen naar redactie@vanhamel.nl.




